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SAMMENDRAG

Planområdet ligger på Li, i Åsane bydel, omtrent 2 kilometer øst for Åsane lokalsenter. Planområdet har en
attraktiv beliggenhet med hensyn til solforhold, utsikt, nærhet til servicefunksjoner, turområder og
kollektivbetjening. Under 400 meter fra planområdet har en tilgang på to ulike bussholdeplasser hvor det er
avganger opp til hvert 5.minutt. Flere av rutene går direkte til Bergen sentrum, og på resterende ruter kan en
skifte buss på Åsane terminal hvor det går buss hvert 5.minutt til Bergen sentrum. Åsane terminal ligger kloss i
Åsane bydelssenter, som også er et viktig målpunkt. Her er det handel, arbeidsplasser, skole, barnehage, kirke,
rekreasjon m.m.
Planforslaget legger til rette for utbygging av 127 leiligheter i en kombinert småhus- og terrassebebyggelse på
3-8 etasjer. Planområdet består av to byggeområder med adkomst henholdsvis fra Liavegen og Liaflaten.
Parkeringsareal skal anlegges under bakken.
Bebyggelsen vil fremstå som moderne fortolkning av en landsby eller en husklynge med interne gater og
samlingsplasser som gir assosiasjoner til trehusbebyggelse i lignende terreng i for eksempel Sandviken eller
tradisjonelle klyngetun. Bebyggelsen skal tilpasse seg landskapet, ved at den følger terrenget opp mot
Jonsokhaugen, og ikke blir for massivt mot Liavatnet. Bebyggelsen er delt opp av en passasje og gir rom for en
grønn korridor som visuelt knytter sammen de grønne områdene langs Liavatnet og på Jonsokhaugen. I praksis
knyttes Liavegen og Flaktveitvegen sammen ved at det etableres en ny passasje i form av en offentlig
tilgjengelig trapp. Denne utformes på en inviterende måte slik at trappen/gangvegen oppleves som en offentlig
tilgjengelig snarvei slik den er tenkt for området.
Parkering skal anlegges under bebyggelsen og integreres i terrenget. Prosjektet er planlagt med utstrakt bruk
av delingsøkonomi. En vil legge til rette for to hybler som beboere i prosjektet kan låne/leie, samt flere ulike
fellesfunksjoner som bryggeri, treningsrom, snekkerverksted, lokaler til en kafé eller mindre spisested,
vaskeanlegg for sykkel etc.
Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra BOB Eiendomsutvikling AS. MAD har vært
samarbeidende arkitekter.
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NØKKELOPPLYSNINGER
Bydel
Gårdsnavn
Gårdsnr./bruksnr. (sentrale)

Gjeldende planstatus (regulerings/kommune(del)pl.)

Åsane
Lid
207/9
207/59
207/131
207/147
207/163
207/274
Bolig (i reguleringsplan)
Bebyggelse og anlegg – blandet (i kommuneplan)

Forslagstiller
Grunneier (sentrale)
Plankonsulent

BOB Eiendomsutvikling AS
207/59: LIAPARKEN UTVIKLING AS
Ard arealplan as

Ny plans hovedformål
Planområdets størrelse i daa
Antall nye boliger/nytt næringsareal (BRA)
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyde o.l.)
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)
Konsekvensutredningspliktig (j/n)

Bolig
Ca. 17 daa
127
Byggegrense mot fylkesvei, støy, skredfare
n
n

Kunngjøring oppstart, dato
Fullstendig planforslag mottatt, dato
Informasjonsmøte holdt (j/n)

23.05.2015
n
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3.1

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
BAKGRUNN

Planforslaget er utarbeidet av Ard arealplan as på vegne av tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling AS. MAD har
vært samarbeidende arkitekter. Tiltakshaver ønsker å legge til rette for boligbygging, på et område ved
Liavatnet i Åsane bydel.
Planområdet er vurdert som svært interessant for boligforsyningen, ettersom det ligger i et område med godt
utbygd infrastruktur, gunstig lokalisering med hensyn til offentlig og privat servicetilbud og kollektivtransport,
og nærliggende turterreng. Beliggenheten i en sørvest vendt skråning ved Liavatnet gir gode sol- og
utsiktsforhold.
Formålet er i samsvar med gjeldende kommuneplan.
3.2

INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse, med tilhørende parkeringsareal og
infrastruktur. Det er planlagt 127 leiligheter.
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4.1

PLANPROSESSEN
VARSLING

Formell kunngjøring for planoppstart ble foretatt i avisen Bergens Tidende den 23.05.2015. Naboer,
grunneiere, offentlige og private høringsinstanser ble varslet om oppstart av planarbeid via brev. Merknadsfrist
var satt til 04.07.2015.

Figur 2: Varselannonse.

4.2

MERKNADER I FORBINDELSE MED VARSLING

Det kom inn 12 merknader i forbindelse med varsling av planstart.11 av merknadene var fra offentlige
instanser, 1 var privat. Oversikt over samtlige merknader med kommentarer finnes under punkt 10.1, og som
vedlegg.
4.3

OFFENTLIG ETTERSYN

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6 februar til 21 mars 2017. I forbindelse med offentlig
ettersyn kom det inn 12 uttalelser/merknader. En av dem var fra nabo i nord.
I hovedsak dreier merknadene seg om forhold knyttet til støyskjerming, antall avkjørsler, gangveger,
renovasjonsløsninger og fordeling av felles og privat uteoppholdsareal.
Merknadsmøte ble avholdt den 16 mai 2017. I møtet ble en enig om å jobbe videre med renovasjonsløsninger
og viser plassering av disse i illustrasjonsplan, at en skal oppdatere illustrasjonsplan med støyskjerm, samt har
med gangveg. Hensikten med oppdateringene er å ha med de elementene som bestemmelsene sier skal være
juridisk bindende i illustrasjonsplanen. Det lages ny egen illustrasjon som viser fordelingen av felles og private
uteoppholdsareal til bruk i planbeskrivelsen.
4.4

MEDVIRKNING

Det er gjennomført møte med BIR i etterkant av merknadsmøte. Informasjonen herfra førte til at RTP-plan ble
utarbeidet og er godkjent av BIR. Denne ligger ved.
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GJELDENDE PLANSTATUS

5.1

FYLKES(DEL)PLAN OG REGIONALE PLANER

Aktuelt for området er:
•
•
•
•
•
•
•
•
5.2

Fylkesplan for Hordaland 2005 – 2008
Klimaplan for Hordaland 2014-2030
Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 2008-2012
Regional kulturplan: Premiss - kultur
Fylkesdelplan for kulturminne 1998-2010
Regional transportplan 2013-2024
Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014-2025
Kollektivstrategi for Hordaland 2014
KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN

Kommuneplanens arealdel 2010-2021, med tilhørende bestemmelser og retningslinjer
Vedtatt 17.10.2011. Arealplan-ID 60910000.
I gjeldende kommuneplan for Bergen kommune ligger planområdet som «bebyggelse og anlegg – blandet».
I henhold til P4 skal det være minimum 1,4 parkeringsplasser per 100 m² BRA bolig, og minimum 1 plass per
boligenhet. Det skal være 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m² BRA bolig. Ny bebyggelse skal tilpasses
strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det skal tas spesielt hensyn til verneverdige bygg
og bygningsmiljøer. For boligbebyggelse er maksimal utnyttingsgrad %-BRA = 60%. Det er krav om minimum 7
m² privat uteoppholdsareal og minimum 30 m² felles uteoppholdsareal, pr. boenhet for bygg med 4 eller flere
boenheter i blokkbebyggelse. Det er en rekke kvalitetskrav til leke- og uteoppholdsarealer som skal regnes som
nødvendige minimumsarealer. Bl.a. skal de ligge maksimum 50 meter fra byggets hovedatkomst, ikke være
brattere enn 1:3, ha trafikksikker tilkomst, skjermes mot rasfare, og det skal være sol på minst halvparten av
arealet kl.15 vårjevndøgn.
I retningslinjene er det beskrevet at det ved etablering av 8-39 nye boenheter, skal avsettes arealer på minst
100 m² for småbarnslekeplass. Deretter skal det avsettes en ny småbarnslekeplass for hver 20. boenhet.
Lekeplassen skal ha universell utforming og skal utstyres og tilrettelegges for allsidige aktiviteter for
aldersgruppen 1-7 år. Alle boenheter skal ha tilgang til småbarnslekeplass maksimum 50 m fra byggets
hovedadkomst. Ved etablering av minst 50 nye boenheter skal det avsettes minst 600 m² til lekeplass i tillegg
til småbarnslekeplasser. Lekeplassen skal ikke ligge lenger enn 150 m fra bolig, ha variert terreng og utstyres
med lekeapparater. Ved etablering av minst 100 nye boenheter skal det avsettes et areal på minst 900 m²
(+ buffersone mot bebyggelse) til lekefelt/ballbane i tillegg til de øvrige lekeplassene. Arealet skal ikke ligge
lenger enn 400 m fra boligene og skal tilrettelegges for allsidige aktiviteter. Der forholdene tillater det skal
det etableres ballbane. I tilknytning til ballbanen bør det også legges andre leke- og fellesarealer.

Planområdet

Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2010-2021, med planområdet omtrentlig plassert.
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Deler av planområdet ligger innenfor hensynssone for rød og gul støysone fra vei. Støyen kommer fra
fylkesvegen 242 øst for planområdet, Flaktveitvegen.

Gul støysone

Rød støysone

Planområdet

Figur 4: Utsnitt av kommuneplanen med hensynssoner for støy. Stiplet linje illustrerer hvor grensen mellom gul og rød
støysone går.

I tilhørende temakart for grønne interesser, er det vist en grønn korridor (eksisterende og vurdert behov), som
går forbi planområdet og Liavatnet.

Figur 5: Utsnitt av temakart for grønne interesser, kommuneplan 2010-2021.

Området ligger innenfor en levekårsone, det vil si et prioritert område for tiltak som kan gi positive virkninger
på levekår og helse.

Figur 6: Utsnitt av temakart for sosial infrastruktur, kommuneplan 2010-2021.
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Kommunedelplan for Åsane, sentrale deler
Vedtatt 18.09.2006. Arealplan-ID 9930000.
Planområdet grenser til kommunedelplan for Åsane sentrale deler. Denne planen tar med seg Liavatnet og
turveien rundt og avsluttes parallelt langs Liavegen. Kommunedelplanen viser Liavatnet med tilhørende
rekreasjonsområde som et viktig område for biologisk mangfold.
Kommunedelplanen gir rammer for utviklingen i Åsane sentrale deler, og de viktigste intensjonene med planen
er:
•
Å ivareta kulturlandskapet fra Saurås til Mellingen.
•
Å sikre sammenhengende grønnstruktur og gang-/sykkelvegsystem.
•
Å avgrense og definere sentrumsområdet/detaljhandelsområdet i bydelssenteret, og fastsette rammer
for utvikling av et bymessig og miljøvennlig bydelssentrum.
•
Å legge til rette for boliger i og nær sentrum i bydelen.
•
Å avklare rollefordelingen mellom ulike næringsområder og gi rammer for videre utvikling av dem.

Figur 7: Kommunedelplan for Åsane sentrale deler.
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REGULERINGSPLANER

5.3

Planområdet er omfattet av plan 3690000 Flaktveit Li felt I, stadfestet 29.10.1976. Her er arealene regulert til
byggeområde (område for 2.etg rekkehus/enebolig) og diverse (eksisterende bebyggelse som inngår i planen).
(Bilde under til venstre.)
Arealet nord for planområdet, mellom Liavegen og Flaktveitvegen, er 24.08.2000 godkjent omregulert fra bolig
til industriformål, i plan 3690200 Vesentlig endring av Eik landbrukssenter. (Bilde under til høyre.)

Planområdet

Planområdet

Figur 8: Til venstre: plan 3690000 Flaktveit Li felt I. Til høyre: Plan 3690200 Vesentlig endring av Eik landbrukssenter.

5.4

EVENTUELLE TEMAPLANER
•
•
•
•
•
•
•
•

5.5

Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011
Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune, grøntmiljøplan 2012-2020
Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014-2017
Viltet i Bergen, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2005
Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen, vedtatt 26. mars 2007, Bergen kommune
Grønt atlas (1993), Bergen kommune
Skolebruksplanen 2005-2016 for Bergen
Plan for barnehageutbygging 2012-2024
RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer som planen forholder seg til er:
•
•
•

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

De rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging har som mål og sikre et oppvekstmiljø som gir barn og
unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale
og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov.
I 1989 ble det gjennomført to viktige reformer for barn og unges interesser i samfunnsplanlegging. Rikspolitiske
retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen ble gitt ved Kgl.res. av 1. september
1989. Hensynet til barn og unge ble tatt inn i plan- og bygningslovens (pbl) formålsparagraf (§ 1-1). En skal ved
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde, og som er i bruk eller er egnet
for lek, skaffe fullverdig erstatning. (Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av
uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek medfører
forringelse av arealer som kan nyttes av barn).
De statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har som mål at planlegging
av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er
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det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt
på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene
Nasjonal transportplan - Nasjonal sykkelstrategi 2010-2019 er et av grunnlagsdokumentene for rullering av NTP
2010-2019, og er en videreføring av Nasjonal sykkelstrategi 2006-2015. Nasjonal sykkelstrategi har bl.a. som
mål å gjøre det attraktivt å sykle for alle og at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser. I
byer og tettsteder skal sykkeltrafikken dobles - 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen. De
nasjonale målene er fulgt opp i Bergensprogrammet.
Universell utforming T-1468 B/E Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter
og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Ellers gjelder
Stortingsmeldinger knyttet til planfaget.
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6
6.1

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
LOKALISERING

Planområdet ligger sentralt i Åsane bydel ved sørøstenden av Liavatnet på Nyborg. Det er ca. 2,5 km til Åsane
bydelssenter, med blant annet bussterminal og flere kjøpesenter. Det er ca. 14 km til Bergen sentrum.
Området ligger i en bratt, delvis bebygget skråningen mellom Flaktveitvegen og Liavegen/Liaflaten.
Planområdet er på ca. 17 daa.

PLANOMRÅDET
Åsane lokalsenter

Figur 9: Kartutsnitt viser planområdet omtrentlig markert i et lokalt perspektiv.

PLANOMRÅDET

Figur 10: Kartutsnitt viser planområdet omtrentlig markert i et regionalt perspektiv.
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6.2

AVGRENSING

Planområdet består av:
En ubebygd eiendom:
•
Gnr. 207, bnr. 274
Tre eiendommer som tidligere har vært bebygd
med eneboliger. Disse boligene har blitt fjernet, da
de var i dårlig stand. Disse eiendommene er:
•
Gnr. 207, bnr. 9 som tidligere var bebygd
med en enebolig med adresse Liavegen
17.
•
Gnr. 207, bnr. 163 som tidligere var
bebygd med en enebolig og en garasje
med adresse Liavegen 19.
•
Gnr. 207, bnr. 147 som tidligere var
bebygd med en enebolig og en garasje
med adresse Liavegen 15.
En eiendom som er bebygd med en enebolig og en
garasje (Flaktveitvegen 15):
•
Gnr. 207, bnr. 59
En eiendom som grenser mot eksisterende
terrassebebyggelse:
•
Gnr. 207, bnr. 131
Diverse rest- og veiareal:
•
Gnr. 207, bnr. 1, 125,126, 157, 214, 230,
317, 319 og 320.
Figur 11: Planområdets avgrensing.

6.3

TILSTØTENDE AREALS BRUK/STATUS

Tilstøtende områder i sør er bebygget med terrasseblokk- og blokkbebyggelse på 4-6 etasjer. I nord grenser
planområdet til næringsbygg med salg av landbruksmaskiner. Mot vest grenser område til rekreasjonsområde og
gangvei rundt Liavatnet, Mot øst grenser planområdet mot Flaktveitvegen. På motsatt side av Flatveitvegen,
noe høyere i terrenget, ligger det eksisterende eneboligbebyggelse.

Figur 12: Høyre: Næringsareal i nord. Venstre: Terrasseblokkbebyggelse i sør. (Begge foto: BOB)

side 15

Figur 13: Venstre: Gangveg rundt Liavatnet. Høyre: Flaktveitvegen. (Foto: BOB)

Figur 14: Nærområdet. Terrasseblokk- og blokkbebyggelse på Liaflaten og i skråningen opp mot Flaktveitvegen. Eneboliger
på oversiden av Flaktveitvegen. Jonsokhaugen i bakkant. (Foto: BOB)

6.4

TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK

Planområdet ligger i en bratt, vegetasjonskledd skråning og er delvis vanskelig tilgjengelig. Terrenget flater ut
helt i bunnen av tomten mot Liavatnet i vest, og Liaflaten og Liamyrane i sør. I bakkant, på oversiden av
Flaktveitvegen, stiger terrenget bratt opp mot Jonsokhaugen.
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Figur 15: Planområdet sett fra vestsiden av Liavatnet, med Jonsokhaugen i bakgrunnen. (Foto: BOB)

Jonsokhaugen
Liaflaten
Liamyrane

Liavatnet

Figur 16: Området sett mot sørøst, mot Flaktveit. (Kilde: Norge i 3D)

6.5

SOLFORHOLD

Planområdet er orientert mot sør og vest med gode solforhold hele året. Ved vårjevndøgn er det estimert at
området har i overkant av 10 soltimer, med soloppgang kl. 8:22 over terrenget i øst og solnedgang kl. 18:33
over relativt flatt terreng i vest (kilde: Suncurves).

Figur 17: Solkurve for området. (Kilde: Suncurves)
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6.6

EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Innenfor planområdet er det en enebolig med tilhørende garasje, som har adresse Flatveitvegen 15. Denne
eiendommen har avkjørsel direkte ut på Flaktveitvegen. Flaktveitvegen 15 ble oppført mellom 1951 og 1970.
Inntil nylig har det vært tre eneboliger til i planområdet (Liavegen 15, 17 og 19), men disse er blitt revet
ettersom de stod til forfall.

Figur 18: Flaktveitvegen 15.

6.7

VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD

Planområdet består delvis av bebygd areal og delvis av løvskog av særlig høy bonitet. Høy bonitetsverdi angir
stor produksjonsevne i skogen. Vegetasjonen består i hovedsak av tett, ung blandingsløvskog, men også noen
store veletablerte grantrær. Rundt eksisterende småhusbebyggelsen er det etablerte hager med plenarealer og
diverse hageplanter.
Planområdet består delvis av bart fjell og delvis av morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunnen. Bart fjell er områder som stort sett mangler løsmasser og mer enn 50 % av arealet er fjell i
dagen. Morenemateriale er materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk.

Figur 19: Kart som viser bonitet i området. (Kilde: Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO)

Området ligger innenfor nedbørsfeltet til Midtbygdavassdraget. Vassdraget har sitt utspring i 464 meters høyde,
det har tre innsjøer, Langavatnet øverst, Liavatnet og Forvatnet og det munner ut i Byfjorden ved Kvernevik i
Morvik. Mellom Langavatnet og Liavatnet ligger det 20.000 m² store Banntjørn, like oppstrøms tiltaksområdet.
Liavatnet ligger med vannstand på mellom 87,0 og 87,4 moh og er en 0,12 km² stor innsjø. Liavatnet er 36
meter dypt og har et volum på 1,99 mill. Innsjøen har i dag to utløp; et flomoverløp på kote 87,25 moh og et
kanalisert utløp vestover mot Forvatnet. Denne utløpskanalen ligger nokså sammenfallende med opprinnelig
elveleie, men er rettet ut og stedvis skutt ned i fjell. Det er etablert flere terskler som holder vannspeilet i
Liavatnet ved lave vannføringer i vassdraget. 1
Liavatnet med tilhørende arealer er viktig for biologisk mangfold. Vest- og sørsiden av vannet er registrert som
våtmark/hekke- og overvintringsområde for andefugl med lokal verdi (klasse C), i Grønt atlas for Bergen.
Kilde: Geir Helge Johnsen (red.) & Annie Bjørklund (2006). Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane, Fagtema:
Vassdrag, hydrologi og vannkvalitet (Rapport nr. 931). Utgiversted: Rådgivende biologer AS. Hentet fra www.radgivendebiologer.no
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1

Liavatnet har forbindelse med elv til Banntjørna i nord, og Forvatnet i vest. Vannkvaliteten i Liavatnet er
registrert som moderat.

Banntjørna

Forvatnet

Figur 20: Oversikt over innsjøer og elvenett i området, samt artsområdet i Liavatnet. (Kilde: NVE Atlas)

I rapporten «Viltet i Bergen», som er en kartlegging av viktige viltområder og status for viltartene, er vestsiden
og sørenden av Liavatnet registrert som viktig parkvann. I rapporten er det sagt følgende om Liavatnet:
Vann omkranset av skogholt og tettbebyggelse. Den vestlige delen av vannet har funksjon som raste- og
overvintringsområde for andefugler. Det går en gangsti langs vannet, og endene blir ofte foret. Til
sammen kan det være opp til 300-400 stokkender her vinterstid, men rundt 150-200 er mer vanlig.
Toppand, kvinand, fiskemåke og gråmåke forekommer jevnlig, mens brunnakke, krikkand og sothøne
blir observert mer sporadisk.
Det er registrert flere rødlistede arter i Liavatnet. Av truede arter er det registrert ål (CR) og tyrkerdue (VU).
Ål er kategorisert som kritisk truet (CR) i norsk rødliste og har særlig stor forvaltningsmessig interesse. Arter
som er kritisk truet er arter som er direkte truet og som har 50 % risiko for å dø ut fra 10 til 100 år fram i tid.
Tyrkerdue er kategorisert som sårbar (VU) i norsk rødliste og har særlig stor forvaltningsmessig interesse. Arter
som er sårbar er arter som er truet og har 10 % risiko for å dø ut innen 100 år. I tillegg er det flere nær truede
arter registrert (NT). Dette er hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori CR, EN eller VU, men som pga.
tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak. I Norge har disse artene 5 % sannsynlighet for å dø ut innen 100
år.
Det er også registrert både ørret og røye i vannet, i tillegg til en rekke fuglearter.
Det er registrert kanadagås i Liavatnet, som er en fremmed art på svartelisten i kategori svært høy risiko (SE).
Norsk svarteliste er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på
naturmangfoldet i Norge. Kanadagås (Branta canadensis) ble innført til Norge gjentatte ganger fra 1930-tallet
til 1960-tallet og er deretter blitt den mest tallrike gåsearten i mange områder.
6.8

GRØNNE INTERESSER

Området fremstår visuelt som et grønt område og har en eksponert beliggenhet for parkområdet ved Liavatnet.
Liavatnet er et fint rekreasjonsområde med sammenhengende turvei rundt hele vatnet. Veien er bygget som en
2,5 meter bred grusveg med myk kurvatur, belysning og bro over Dalaelven. I sørenden av Liavatnet er det en
hundeluftegård, som er et inngjerdet område hvor hunder kan løpe fritt uavhengig av gjeldene
båndtvangsbestemmelser.
Planområde er en forholdsvis tett vegetasjonskledd og bratt skråning som er lite egnet for friluftsliv. Det finnes
en sti/snarvei fra baksiden av eksisterende terrasseblokker i sør opp til Flaktveitvegen, men annen bruk er ikke
kjent eller registrert. Området er befart, og det er ikke funnet noen kobling for gående mellom Liavegen og
Flaktveitvegen gjennom planområdet. Den vegetasjonskledde skråningen har ellers en visuell verdi, ved at den
knytter rekreasjonsområdet ved Liavatnet opp mot Jonsokhaugen, som ligger i bakkant av Flaktveitvegen.
Denne visuelle koblingen er i hovedsak synlig fra turområdet rundt Liavatnet.
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Sentrale deler av Åsane har god tilgang på turstier i naturområder. Innenfor 1,5-2,5 km vil planområde ha
tilgang på flotte turområder som Storsåta, Hjortlandsdalen og byfjellene, Mellingen og Sætrefjellet. I
nærområdet er gangvegen rundt store deler av Liavatnet en attraktiv turmulighet. Det går også stier opp på
høydedraget mot Jonsokhaugen like bak boligområdet.

PLANOMRÅDET

Figur 21: Utsnitt av temakartet "Grønne interesser", fra Kommuneplan for Bergen 2010. Det er definert en grønn korridor
rundt Liavatnet.

6.9

KULTURMINNER

I 1904 ble Åsane skilt ut fra Hamre herred som egen kommune.
Åsane ble lagt til Bergen kommune under
kommunesammenslåingen i 1972. Med rundt 38.800 innbyggere er
Åsane i dag Bergens største bydel.
Planområdet ligger innenfor gårdsnummer 207 Lid (nåværende
matrikkel for Bergen). Gårdsnummeret tilsvarer det nummer som
gården hadde i matrikkelen for det tidligere Hamre herred,
forhøyet med 100.
Det flate landskapet utover Li og Liamyrane har i tidligere tider
vært preget av jordbruksdrift, og tilhørte Munkeliv kloster på
1600-tallet. På 70-tallet startet utbyggingen av området med
bl.a. skoler, samfunnshus og diverse næringsbygg, og i dag er det
boligblokker og diverse næringsbygg som dominerer landskapet.
Under kan en se utviklingen i området fra 1951, og frem til 2014.
Liavegen 17 var bygget allerede i 1951 og Flaktveitvegen var en
smal veg. I 1970 var også Flaktveitvegen 15 bygget og boligene i
Liastølen, som i dag ligger på oppsiden av Flaktveitvegen, samt
det var gjort noe utfylling i Liavatnet. I 1980 var det blitt gjort
ytterligere utfyllinger i Liavatnet, vegen Liavegen var bygget,
Flaktveitvegen var utbedret, og en del boligblokker og
næringsbygg var oppført på Liaflaten. I 2014 er det bygget flere
næringsbygg i området.

Figur 22: Kart over navnegårder i Åsane.
(Kilde: Bergen byarkiv)

Liavegen, fra Flaktveitvegen øst for Liavatnet til Hjortlandsvegen/Flaktveitsvingane fikk navnet vedtatt i 1950.
Før omleggingen i 1978 gikk Liavegen fra Åsavegen (dagens Åsamyrane) til Flaktveitvegen. Flaktveitvegen, som
går fra Åsamyrane sør for Kyrkjekrinsen skole sørøstover og over gården Flaktveit, derfra i en sving nordover til
den ender blindt; fikk navnet vedtatt i 1976. Veien var til 1978 fylkesvei, fra Hjortlandsvegen i en
hesteskosving nordover til Liavegen. Overgangen til riksveier medførte at hesteskobuen fikk navnet
Flaktveitsvingane, og at Liavegen ble forskjøvet nordover til krysset med den nåværende Flaktveitvegen, og
østover til Flaktveitsvingane/Flaktveitrinden øst for Liavatnet. Flaktveitvegen er i dag en fylkesveg.
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Figur 23: Ortofoto fra 1951, 1970, 1980 og 2014. (Kilde: 1881.no)

Liastølen

Flaktveitvegen 15

Liavegen 17

Figur 24: Planområdet i 1969. Liavegen 17, Flaktveitvegen 15, og boligene i Liastølen, som i dag ligger oppsiden av
fylkesvegen (Flaktveitvegen). (Kilde: Byantikvaren, Bergen kommune)

Figur 25: Liavegen 17 i 1965. (Kilde: Byantikvaren, Bergen kommune)
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Foto under viser utviklingen av området fra før 1975 og frem til nyere tid i 2004. Foto fra før 1975 viser utsikt
over det gamle gårdstunet på Li, mens foto fra 2004 viser Li og Liaflaten med skole og blokkbebyggelse, og
gårdstunet i midten.

Figur 26: En utvikling av område. Foto fra før 1975 (venstre) og fra 2004 (høyre). (Kilde: Åsane historielag, foto tatt av
Helge Sunde)

I 2015 er flere av bygningene i planområdet fjernet, etter avtale med Bergen kommune. Dette er bygninger
som kunne hatt antikvarisk verdi. Liavegen 17 (på eiendom gnr. 207, bnr. 9), som er en bygning som muligens
ble bygget under 2. verdenskrig, er også fjernet i 2015. Den eneste boligen som står igjen i planområdet, er
Flaktveitvegen 15 med tilhørende garasje (gnr.207, bnr. 59). Flaktveitvegen 15 er oppført engang mellom 1951
og 1970.
6.10

VEG OG TRAFIKKFORHOLD

De kommunale vegene Liavegen og Liaflaten er inkludert i planområdet. Liavegen ligger i den vestlige delen av
planområdet og Liaflaten i den sørlige delen av planområdet. I øst grenser planområdet til fylkesveg 242
Flaktveitvegen. Alle vegene har fartsgrense 50 km/t.
Liavegen er registrert med en trafikkmengde på 3800 kjøretøy i døgnet (ÅDT), mens Flaktveitvegen er
registrert med 4500 kjøretøy i døgnet (ÅDT). Liaflaten er ikke registrert med trafikkmengde i Statens vegvesen
sin database, men vegen er en blindvei som leder til et begrenset antall blokker, slik at en kan anta at
trafikkmengden er av middels størrelse. Flaktveitvegen er en forkjørsvei.
Liavegen har en bredde på ca. 7 meter, og et tosidig tilbud for myke trafikanter. Langs vestsiden og Liavatnet
er det en gangvei med ca. 2,5 meters bredde, og langs østsiden er det et fortau med ca. 2 meters bredde.
Liaflaten har en bredde på ca. 5 meter, et ensidig fortau med en bredde på ca. 2,5 meter et stykke innover
veien. Flaktveitvegen har en bredde på ca. 7 meter, og et ca. 2 meters brest fortau på vestsiden av veien. I
krysset Liavegen – Liaflaten er det to overgangsfelt. Ett i Liavegen og ett i Liaflaten.
6.11

TRAFIKKSIKKERHET

Det er registrerte en dødsulykke på Liavegen ca. 200 meter sør for planområdet i 2009. Ulykken omhandlet
påkjørsel av fotgjenger som oppholdt seg i kjørebanen. I krysset Liavegen – Liamyrane, ca. 300 meter sør for
planområdet, er det registrert flere ulykker. I Flaktveitvegen er det også registrert flere ulykker, både i kryss
og på strekning. En stor andel av ulykkene langs planområdet er utforkjøringsulykker, i hovedsak fra sør (fra
Flaktveit) og ut på høyre siden av vegen, og noen er møteulykker.
Det er gjort flere trafikksikkerhetstiltak i området i den senere tid. I trafikksikkerhetsplan for Bergen 20142017 er det beskrevet at en har utført diverse tiltak i planperioden 2010-2013 i nærheten av planområde. Dette
er nedsetting av fartsgrensen til 50 km/t og humper ved gangfelt i Flaktveitvegen, lysregulering ved gangfelt i
fv. 242 ved Liastølen, og lysregulering av gangfelt i krysset Liavegen x Liamyrane.
Skoleveien fra planområdet til Li barneskole er på fortau langs Liavegen og Liakroken, omtrent til en kommer
til Liakroken 15 hvor fortauet opphører. Herifra er det ca. 300 meter på veg med fartshumper og lite trafikk,
frem til skolen. Gangavstand til Li skole er omtrent 850 meter. Skoleveien fra planområdet til Kyrkjekrinsen
skole (barne- og ungdomsskole) går på fortau langs Liavegen og Flaktveitvegen, og over lysregulert gangfelt i
fv.267 Åsamyrane. Gangavstand til Kyrkjekrinsen skole er 500 meter.
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6.12

STØY

Planområdet er berørt av støy fra vegtrafikk i Liavegen og Flaktveitvegen.

Figur 27: Utsnitt av støyvarselkart. (Kilde: Statens vegvesen)

6.13

OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING

Bussrute nr. 4 er definert som en bystamlinje i Kollektivstrategi for Hordaland 2014, sammen med rute 1-3 og
5-6. Bystamlinjene kjennetegnes ved at de har avganger minimum hvert 10.minutt på dagtid, og hvert
20.minutt på kveldstid og i helger.
Fra planområdet er det 400 meter å gå i flatt terreng bort til nærmeste bussholdeplass «Liakroken» i fv. 242
Liavegen. Her går rute nr. 4 med avgang omtrent hvert 10 minutt til Åsane terminal, og videre til Bergen
sentrum. Bussen tar omtrent 8 minutter til Åsane terminal, og en halvtime til Bergen sentrum.
Bussholdeplassen «Liavegen» i fv. 267 Åsamyrane, ligger omtrent 400 meter nord for planområdet. Her går det
flere bussruter; nr. 34, 36, 37, 91, 210, 301, 320. Samlet utgjør dette en hyppig frekvens til Åsane terminal,
omtrent hvert 5. minutt i de mest trafikkerte tidene. Rute nr. 320 går helt til Bergen sentrum, og på de andre
rutene kan en skifte buss på Åsane terminal, hvor det er hyppig frekvens med busser til byen (normalt hvert 5.10. minutt). Bussen tar herfra omtrent 4 minutter til Åsane terminal.
På Åsane terminal er det et bredt kollektivtilbud, og bussene tar omtrent 18 minutter herfra og inn til Bergen
sentrum.
Det er planlagt at en fremtidig bybanetrasé skal gå i Åsamyrane. Bystyret vedtok trasé for bybanen fra sentrum
til Åsane/Vågsbotn i juni 2014 (sak 137/14). Byrådet behandlet en prinsippsak om nytt trasévalg for bybanen på
strekningen sentrum-Åsane i februar 2016 (sak 78/16). Byrådet innstilte til bystyret å fatte vedtak om bl.a.
trasé 2C i Åsane, fra Eidsvåg til Vågsbotn gjennom Åsane sentrum.
Bussholdeplass i Åsamyrane
450 meter unna
Fremtidig bybaneholdeplass
600 meter unna

Planområdet

Åsane kollektivterminal
4-8 minutter unna med buss

Bussholdeplass i Liavegen
400 meter unna
Bystamlinje

Figur 28: Oversikt over kollektivtilbudet i området. (Kilde: Atlas)
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Figur 29: Venstre: Busstilbudet på Åsane terminal. Høyre: Bystamlinjer i Bergen 2014. (Kilde: SKYSS)

6.14

VANN OG AVLØP

Vannet i området leveres av Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig
vannledningsnett i området er normalt maks 165 moh. Avløpet i området føres til Kvernevik kommunale
avløpsrenseanlegg. VA-etaten gjør oppmerksom på at det ligger kommunale vann og avløpsledninger over
planområdet.
6.15

ENERGI

Innenfor planområdet har BKK Nett forsyningsanlegg som omfatter høyspenningskabler og lavspenningsanlegg.
Høyspenningsanlegget går i fortauet på østsiden av Liavegen, krysset marken og går over vegen Liaflaten i det
sørvestlige hjørnet av planområdet, og går videre sørover i Liaflaten og i Liavegen. I Flaktveitvegen er det en
usikker trasé for lavspenning. Denne kommer fra sør, og går inn i planområdet til der som Liavegen 19 tidligere
lå. Nettstasjonene som forsyner området med strøm har ikke ledig kapasitet til å dekke det elektriske
effektbehovet for ny boligbebyggelse, og det vil derfor være nødvendig å etablere en ny nettstasjon.
En nettstasjon til kreve et areal på ca. 3 x 2,5 x 2,8 meter (l x b x h). I tillegg må det være minst 1 meter
tilkomst rundt hele arealet. Arealet må ligge minst 5 meter fra brennbare bygningsdeler og utenfor siktlinjer,
det må ha tilkomst for lastebil med kran. Det er også hensiktsmessig å ta hensyn til magnetfelteksponering.
Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.
6.16

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD

Planområdet ligger innenfor opptaksområdet til Kyrkjekrinsen skole (kombinert barne- og ungdomsskole) og Li
barneskole. Det er kort gangvei til begge disse skolene, og videregående skoler er også innen gang- og
sykkelavstand. Li skole har i dag 230 elever på 1.-7. trinn. Skolebruksplanen 2005-2016 for Bergen oppgir en
maksimal kapasitet på skoleanlegget på 392 elever. Elevtallet har gått noe ned de siste årene, men det
forventes stabile tall videre i planperioden. Kyrkjekrinsen skole har 480 elever på 1.-10. trinn. Skolen har ikke
kapasitet til elevsøkning. Det er planer om nye skoler på Ulset vest og Leikvang som på sikt vil avhjelpe
kapasitetsproblemene her.
Det er flere barnehager i nærmiljøet, jfr. kart under som viser lokalisering av barnehager og skoler. Åsane
byområde har 33 barnehager fordelt med 10 kommunale barnehage og 23 private barnehager. Pr. 15.12.2010 er
det ved disse barnehagene til sammen 2426 barnehagebarn, 878 små barn og 1548 store barn. Innenfor
barnehageområde 24, som består av Flaktveit, Kyrkjekrinsen, Li og Rolland, er det 10 barnehager. Pr.
15.12.2010 i område 24 er det 1067 barnehageplasser, dekningsgrad på 116 %, barnehagebehov på 117 % (for
2011), samt det er forventet en svak nedgang i barnetallsutvikling. I økonomiplanperioden 2012-2015 var det i
område 24 skissert at Flaktveit barnehage skulle få 9 nye plasser i 2012. Kommunen har regulert
barnehagetomter på Almås og Ulset Vest.
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Breimyra skole på Flaktveit har innendørs og utendørs idrettsanlegg som er arena for flere ulike organiserte
idrettsaktiviteter. Åsane idrettspark like nord for Åsane senterområde rommer blant annet Vestlandshallen og
flere utendørsbaner i Myrdalen i nær tilknytning.
Offentlige ballbaner i nærmiljøet ligger i tilknytning til skolene Kyrkjekrinsen, Li og Liakroken. Balløkker og
lekeplasser for øvrig i området tilhører borettslag og velforeninger.
Åsane senterområde er bydelssenter for Åsane og dekker det meste av private og offentlige servicetilbud. Det
er et godt utbygd gang- og sykkelveinett frem til bydelssenteret, og fra planområdet er det ca. 1,5 km til fots
og på sykkel. Nærmeste dagligvarebutikk ligger ca. 300 meter fra planområdet, og på Nyborg er det en rekke
service- og handelsvirksomheter.

Planområdet

Figur 30: Tjenestekart for deler av Åsane bydel, som bl.a. viser barnehager og skoler. (Kilde: Bergenskart)

6.17

RISIKO

Energi
BKK gjør oppmerksom på at det i området er høyspentkabler og lavspentkabler.
Støy
Det er påvist veitrafikkstøy fra to sider av planområdet, både fra Flaktveitvegen i øst og Liavegen i vest. Det er
utført en tidlig vurdering av veitrafikkstøy, som konkluderer med at det vil være behov for støyskjerming mot
Flaktveitvegen for å unngå at boligene får høyere støynivå enn Lden = 65 dB på den mest utsatte fasaden. Uten
støyskjerming vil fasader nærmest Flaktveitvegen ligge i rød støysone. Støyskjerm langs Flaktveitvegen vil ha
god effekt ettersom veien ligger høyere enn boligområdet, og støyforholdene vil kunne tilfredsstilles med
byggegrense 15 meter mot Flaktveitvegen forutsatt tilfredsstillende støyskjerming av Flaktveitvegen og
Liavegen.
Ras/skred
Terrenget i planområdet er relativt kupert, og ligger i en vestvendt skråning ned mot Liavegen og Liavatnet.
Planområdet grenser i øst til Flaktveitvegen, og like øst for denne veien skrår terrenget bratt opp mot
Jonsokhaugen. Planområdet ligger i utløpsområde for snøskred og et lite areal ligger innenfor
utløsningsområdet. Hoveddelen av utløsningsområdet for snøskred ligger utenfor planområdet, i terrenget opp
mot Jonsokhaugen. Planområdet blir på tre ulike punkt berørt av utløpsområdet for steinsprang.
Utløsningsområdet ligger utenfor planområdet, på østsiden av Flaktveitvegen.
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Figur 31: Aktsomhetskart for skred i bratt terreng. (Kilde: NVE)

Figur 32: Skredkart, hvor helningsgraden i terrenget er vist. (Kilde: NGI)

Det er utført en skredfarevurdering som er vedlagt planen (datert 1.mars 2016, Multiconsult). Denne rapporten
konkluderer med at det er lite sannsynlig at skred fra naturlig terreng ville ramme planområdet, slik
situasjonen i terrenget og vegetasjonen er i dag. Det er derfor ikke regulert inn faresone for ras- og skredfare i
plankartet. Etablering av byggegrop og eventuell sprengning i området kan blottlegge berg, og endre
stabilitetsforholdene også i naturlige berg- og løsmasseskråninger. Utsprengt berg må prosjekteres av firma
med bergteknisk kompetanse. I teksten under er resultatene fra rapporten presentert.
Snøskred
Det er liten sannsynlighet for snø- og sørpeskred.
Løsmasseskred (jord- og flomskred)
Det er liten sannsynlighet for løsmasseskred/-utglidninger i eller mot planområdet. Det kan
forekomme mindre utglidninger av jord og trær mot Flaktveitvegen, men pga. bredden på vegen vil
evt. utglidninger stoppe på Flaktveitvegen. Mangel på naturlige vannveier eller observert vannsig i
området utelukker også potensiale for flomskred.
Steinsprang
Det kan gå steinsprang fra skråningen øst for Flaktveitvegen. De fleste steinsprang vil imidlertid stoppe
ved Flaktveitvegen, eller senest ved gjerdet og betongkanten mellom vegen og planområdet. I tillegg
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vurderes berget i det potensielle løsneområdet til å være nokså stabilt, og skråningen som er tettvokst
med skog og annen vegetasjon vil være med å hindre/bremse eventuelle steinsprang.
Skredfarevurderingen konkluderer med at årlig nominell sannsynlighet for at steinsprang fra
skråningen øst for planområdet ville nå planområdet er mindre enn 1/5000. Resten av skråningen mot
øst på oppsiden av Flaktveitvegen er bebygd område og der er det ikke fare for steinsprang mot det
aktuelle planområdet. Samme gjelder for eventuelle steinsprang fra skjæringen ved Flaktveitvegen,
der selve vegen vil fungere som barriere mot planområdet.
I selve planområdet, særlig i sørlige deler, er det noen større enkelte bergblokker som ligger i
skråningen. Det er veldig lite sannsynlig at disse skulle komme i bevegelse av naturlig grunn slik
forholdene er i dag, og er dermed ikke inkludert som fare for steinsprang fra naturlig terreng. Det
vurderes som mer sannsynlig at det kan bli problemer angående disse løse bergblokkene pga.
menneskelig inngrep i terrenget ved byggefasen.
Anbefalte tiltak
Det er ikke behov for sikringstiltak i eller overkant av planområdet før bygging av leilighetene kan
begynne. Det er foreslått en rekke tiltak og sikring i forbindelse med grunnarbeidene.
Flom
I en rapport om flom- og hydrauliske beregninger ved omlegging av deler av elveløpet i Midtbygdavassdraget,
utgitt av NVE i 2006 2, står det følgende:
Tidlig på 1970-tallet ble det også bygget en kloakktunnel under og langs med hele vassdraget, og det
ble etablert et flomoverløpsinntak vest i Liavatnet (pkt 7) og også nedenfor utløpet av Forvatnet (pkt
9). Tunnelen er 4x4 m² i tverrsnitt og har meget god kapasitet til å ta unna flomvann fra vassdraget. I
tillegg til bortledning av overvann, var et av formålene ved kloakktunnelanlegget å regulere høyeste
vannstand i Forvatn - Liavatn, for derved å unngå ekstraordinære og skadelige flomsituasjoner.
Vannstanden i Liavatn og Forvatn er ved maksimal påregnelig flom, beregnet til henholdsvis kote 88.2
og 88.0 /5/.
Flomaktsomhetskartet under viser et grovt anslag på maksimale flomvannstander avhengig av
nedbørsfeltstørrelser for en ekstrem flom.

Figur 33: Aktsomhetsområde for flom. (Kilde: NVE)

Kilde: Sæter, Beate (2006). Flom- og hydrauliske beregninger ved omlegging av deler av elveløpet i Midtbygdavassdraget
(NVE Oppdragsrapport A nr. 2006:13). Utgiversted: Norges vassdrags- og energidirektorat. Hentet fra www.nve.no
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2

Radon
Forholdene er usikker i deler av planområdet.

Figur 34: Aktsomhetskart for radon. (Kilde: NGU)

6.18

PRIVATRETTSLIGE BINDINGER

Ingen kjente.
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7

UTREDNING I HHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir
tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan
gjennomføres. Det er opp til forslagstiller selv å vurdere om planforslaget kommer inn under forskriftens
virkeområde. Dersom reguleringsplanen blir vurdert til å ikke konsekvensutredes, skal dette vises i
planbeskrivelsen.
Planen faller ikke inn under § 2 som omhandler planer som alltid skal behandles etter forskriften.
Detaljreguleringsplanen er på 17 daa, men omfatter ikke nye området til utbyggingsformål. Arealet som nå
reguleres til blokkbebyggelse er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanen. Detaljreguleringsplanen
inneholder ikke tiltak i vedlegg I.
Planen faller heller ikke inn under § 3 som omhandler planer som skal vurderes nærmere.
Detaljreguleringsplanen inneholder ikke tiltak i vedlegg II.
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8
8.1

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
INNLEDNING

Planområdet ligger på Li, i Åsane bydel, og har en attraktiv beliggenhet med hensyn til solforhold, utsikt,
nærhet til servicefunksjoner, turområder og kollektivbetjening. Fra planområdet er det omtrent 2 kilometer til
Åsane lokalsenter, som er et viktig målpunkt. Her er det handel, arbeidsplasser, skole, barnehage, kirke,
rekreasjon, bussterminal m.m. 400 meter sør for planområdet går buss nr. 4, som er en av bystamlinjene med
hyppige avganger. 450 meter nord for planområdet går det busser opp til hvert 5.minutt. Flere av rutene går
direkte til Bergen sentrum, og på resterende ruter kan en skifte buss på Åsane terminal hvor det går buss hvert
5.minutt til Bergen sentrum. Det er planlagt et fremtidig bybanestopp omtrent 600 meter nord for
planområdet.
Planen legger til rette for utbygging av 127 leiligheter i en kombinert småhus- og terrassebebyggelse.
Prinsippet er at bebyggelsen skal tilpasse seg landskapet ved at den følger terrenget opp mot Jonsokhaugen.
Den brytes opp i høyde og uttrykk slik at det på avstand fremstår som en variert husklynge. Internt i prosjektet
er det en rekke intime plassdannelser, trappeløp og møteplasser av variert karakter slik vi kjenner fra tette
bystrøk med trehusbebyggelse i Sandviken og på Nordnes. Prosjektet er delt opp i to bygg, ett i nord og ett i
sør, med en passasje mellom. Denne passasjen kobler Liavegen og Flaktveitvegen for gående, og skal gi en
estetisk kobling mellom Liavatnet og Jonsokhaugen. Det er ikke mulig å anlegge passasjen med universell
utforming. Gangvegen kan ansees som en videreutvikling av den snarveien som er der i dag.
Parkering skal anlegges under bebyggelsen i en parkeringsetasje under begge byggene. Det er tilkomst til
parkeringskjellerne fra hhv. Liavegen og fra Liaflaten. Uteoppholdsareal blir i hovedsak løst på to store
områder på terreng, ett i forkant av bebyggelsen mot Liavatnet, og ett i bakkant av bebyggelsen. Det er også
rikelig med felles arealer internt i bebyggelsen.
Planen forutsetter fjerning av en enebolig (Flaktveitvegen 15). Det har tidligere vært flere boliger i
planområdet, men disse er allerede fjernet.
Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra BOB Eiendomsutvikling AS. MAD arkitekter har vært
samarbeidende arkitekter.

Figur 35: Plankart.
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8.2

REGULERINGSFORMÅL

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
BBB1
BBB2
Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
o_SF1
o_SF2
o_SF3
o_SF4
o_SF5
f_SF6
o_SKF1
o_SKF2
o_SKV1
o_SKV2
f_SKV3
SKV4
o_SV
o_SVT1
o_SVT2
o_SVT3
o_SVT4
o_SVT5
SVT6
Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
GN1
GN2
Sum areal denne kategori:
Totalt alle kategorier:

Areal (m²)
11635
55
11690
Areal (m²)
190
283
133
52
73
68
26
30
1625
566
261
25
131
34
14
35
199
48
133
3927
Areal (m²)
337
1078
1416
17032 m²

I tillegg er sikringssone for frisikt (H140) regulert inn i kryss ved BBB2.
8.3

BYGGEFORMÅL

Byggeformål
Reguleringsformål
Areal BBB1
BRA, inkl. parkering
Antall etasjer
Antall boenheter
Total BRA-%

Blokkbebyggelse (BBB1)
11 635 m2
15 123 m2
Maksimalt 8 (terrassert)
127
140 %

Utregning % BRA
BRA, blokkbebyggelse
Antall
BRA bolig ekskl.
boenheter parkering, bod,
etc.
BBB1 127
11 626 m²

Areal s-rom (sykkel- og
bilparkering, boder i
tilknytning til parkering)
4209 m²

BRA bolig inkl. Areal
%-BRA
parkering,
eiendom
bod, etc.
15 835m²
11 635 m² 136,1 %

%-BRA i Maks
plankart tillatt BRA
140 %

16 289 m²

Total %-BRA = BRA bolig m² x 100 = 16 289 m² x 100 = 140 %
Areal eiendom m²
11 635 m²
Samlet %-BRA = 140 % for hele planområdet. Kommuneplanen åpner for differensiert utnyttelsesgrad
mellom 60 % til 200 % langs de store kollektivårene, der man i tillegg til kollektivdekning og sykkelstier,
tar hensyn til områdets kvaliteter. Planområdet ligger ca. 400 meter ifra bussholdeplass for rute 4 som er
en bystamlinje for buss med hyppig avgang, om omtrent 600 meter fra fremtidig bybanestopp.
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8.4

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
Planen legger til rette for kombinert småhus- og terrassebebyggelse, med totalt 127 boenheter på området
BBB1. Det er planlagt en variasjon i boligstørrelser, fra 36 m² til 115 m², og det vil bli en miks av 2-, 3- og 4roms leiligheter og rekkehus. Bebyggelsen vil være en hybrid mellom småhus- og terrassebebyggelse, og vil
følge naturlig terreng på tomten. Internt i bebyggelsen vil det være et nettverk av møteplasser, trapper og
gangveier på langs og tvers. Boenhetene vil være en blanding mellom leiligheter og mer selvstendige enheter.
Det vil være tydelig skille mellom privat og felles uteoppholdsareal. Felles uteoppholdsareal er svært
vesentlige for sosialt samvær, noe som er gjenkjennbart fra ethvert levende bymiljø. Uttrykksmessig vil
bebyggelsen oppleves som en liten landsby i skråningen.
Prosjektet er planlagt med en delingsøkonomi. En vil legge til rette for to hybler som beboere i prosjektet kan
låne/leie, samt flere ulike fellesfunksjoner som oppsamling av returavfall (spesialavfall) bryggeri, treningsrom,
snekkerverksted, sykkelverksted med vaskemulighet, areal til en mindre kafé kan også være mulig etc. Til
fellesfunksjonene som ikke har særlig behov for lys vil en bruke deler av de mørke arealene i byggenes
2.etasje, og på denne måten får man en god utnyttelse av de tilgjengelige arealene i bebyggelsen.
Bebyggelsen er delt opp i to bygg, ett bygg i nord og ett bygg i sør, med en bred offentlig passasje mellom –
«Liatrappen». Bygget i nord er planlagt med 78 leiligheter og bygget i sør er planlagt med 49 leiligheter. Det
nordligste bygget varieres i høyde og uttrykk og trappes ned mot nord for å følge fallet i terrenget. De tre
øverste etasjene trekkes fra hverandre og åpner opp for en passasje til byggets bakside noe som også gjør at
bygget brytes opp og på avstand får et variert uttrykk. (Se illustrasjon 36 på neste side, som blant annet viser
denne passasjen.) For å sikre inntrykket av og bruken av at gangvegen er et fellesareal også for dem som ikke
bor i prosjektet blir det viktig med opplyste inviterende skilt og opplyst gangveg.
Det sørligste bygget er planlagt med en rekkehusbebyggelse i de øvre etasjene. Disse boligene er spesielt
tiltenkt småbarnsfamilier. Det nordligste bygget er planlagt med småhusbebyggelse i de øvre etasjene. Denne
bebyggelsen er mer fleksibel, ved inndeling i planløsning og antall enheter. Utformingen av de øvre etasjene vil
gjøre at bygningen i sør og bygningen i nord fremstår med et noe forskjellig uttrykk. Enhetlig materialbruk,
utforming og fasadeuttrykk vil knytte de to byggene sammen og gi et harmonisk og gjenkjennelig uttrykk som
binder de to byggene sammen i ett arkitektonisk språk.
Eksisterende terreng og forutsetninger er ulikt for de to byggene. Bygget i sør ligger i et terreng som er svært
bratt og bebyggelsen vil trappes av og følge terrenget som et tradisjonelt terrassebygg der skjæringer i
terrenget i bakkant dekkes av ny bebyggelse. Terrenget hvor det nordlige bygget er planlagt er bratt, men
slakere i nord enn mot sør. Krav om 15 meters byggegrense fra senterlinjen i Flaktveitvegen gir denne
bebyggelse andre forutsetninger enn den sørlige bebyggelsen. Denne bebyggelsen blir en hybrid mellom en
tradisjonell terrassert bebyggelse der terrenget er brattest inn mot passasjen og et frittstående bygg med
svalgangsløsning lengst i nord der terrenget slakker ut. Byggehøyden på det nordlige bygget følger stigningen i
terrenget ved at den er lavest i nord og høyest i sør. På baksiden av bygget vil det kunne etableres flere nivåer
med uteplasser for å få et best mulig møte med terrenget. Unntaksvis vil det være nødvendig med skjæringer
med en høyde på 3-4 m få tilstrekkelig med dagslys i enkelte leiligheter. Bygget i nord har en orientering i
nord-syd retning noe som gjør at baksiden av bygget har sol store deler av formiddagen, noe som også
solstudien viser. Med gode terrengtilpasninger og riktig møblering vil dette også fungere som et attraktivt
område for en tilbaketrukket frokost en søndag morgen eller en bakgårdsfest for beboerne.
Passasjen mellom de to byggene kobler Liavegen og Flaktveitvegen for gående, og skal gi en visuell kobling
mellom Liavatnet og Jonsokhaugen ved at denne passasjen beplantes og belyses, og blir gjenopprettet som en
grønn korridor. Koblingen vil bestå av ramper og trapper der avsatsene er koblet til den horisontale
kommunikasjonen mellom de to byggene. Avstanden mellom de to byggene i denne passasjen varierer mellom
10–38 meter som er en avstand som vi kjenner fra lignende velfungerende trappeløp i byen. Det er bevisst lagt
opp til at fasader og vindusåpninger skal vende inn mot denne passasjen fordi dette vil gi en økt følelse av
trygghet for dem som bruker denne trappen ved at man har mulighet for å bli sett.
I tillegg til hovedpassasjen mellom Flaktveitvegen og Liavegen vil det være flere trappeløp og passasjer internt
i bebyggelsen. Passasjen vil ikke kunne få universell utforming. Det er to vertikale ruter i bygget i nord og én i
sør. Det er mulig å bevege seg horisontalt mellom byggene, der ett av nivåene i hvert bygg er prioritert og gitt
ekstra stor plass. Disse binder sammen en rekke mindre intime plasser og møtesteder som vil ha en halvprivat
karakter og være variert i størrelse og funksjon. Disse plasser og møtestedene åpner opp for tilfeldige møter og
kan benyttes til for eksempel mindre lekeplasser, områder for dyrking av grønnsaker og samvær mellom
beboere. Overflatevann kan brukes som et berikende element på disse flatene ved å føre vannet i åpne renner
som kan magasineres i mindre bassenger på de større uteplassene. På mange måter er prosjektet bygget opp
rundt disse mindre plassene der inspirasjonen er hentet fra tett bebygde bystrøk og tradisjonelle tunstruktur
der rommet mellom byggene er vel så viktig som byggene i seg selv. Se områder for sirkulasjon innenfor
bebyggelsen i figur 38. Blå linje viser offentlig gjennomgang. Røde linjer viser interne gangmuligheter.
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Figur 36: Fotomontasje av det nordligste bygget sett fra siden som vender mot Flaktveitvegen. Her ser man hvordan
planlagt overgang mellom terreng og bygg blir. Internt i bebyggelsen vises passasjen kobler byggets bakside med byggets
fremside. De tre øverste etasjene er trukket fra hverandre for å åpne opp for denne passasjen. (MAD arkitekter)

Figur 37: Fotomontasje av passasjen mellom byggene. (MAD arkitekter)
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Figur 38: Bevegelsesmønster og forbindelse mellom Flaktveitvegen og Liaflaten. (MAD arkitekter).

Figur 39: Fysisk modell som viser planlagt bebyggelse. (Modell utarbeidet av MAD arkitekter)

Arealet for BBB1 er 11635 m² og maksimal %-BRA er satt til 140 %, noe som tillater en utbygging på 16 289 m²
BRA. Planlagt bebyggelse som vist på foto over er på 15 835 m².
Maksimal mønehøyde er på kote + 121,00 m og laveste planeringshøyde er på kote + 88,50 m. Bebyggelsen vil
få bli terrassert med varierende høyde på opptil 8 etasjer (inkludert parkeringsetasjer).
Parkering skjer under begge byggene. Parkeringen er delt opp i to parkeringsgarasjer – én garasje i nord og én
til bygget i sør. Til bygget i nord er det innkjøring midt på bygget (via SKV4). Til bygget i sør er det innkjøring i
sør (via f_SKV3). Det er tilkomst til boligene via heis fra parkeringskjellerne i tillegg til gangforbindelsene
internt (se fig. 38 som viser noen av dem). Det tilrettelegges for egen hovedsykkeltilkomst fra nord til
sykkelparkeringsareal som er planlagt i bakkant av bygget. Markert med svart trekant i illustrasjonsplan i nord.
Det er en felles hovedinngang og tre mindre sekundærinnganger til byggene. I bygget i nord er det i tillegg til
fellesinngangen én inngang helt i nord og én på midten. Disse tre inngangene leder til tre trappe- og
heiskjerner. Bygget i sør har i tillegg til fellesinngangen én sekundærinngang i øst fra Liaflaten. Disse to
inngangene leder til to trappe- og heiskjerner. Ved den felles hovedinngangen for begge bygg, vil det være
postkasser, heis, trapper, renovasjonsløsninger og sykkelparkering. Gående har et rikt nett av ramper, trapper
og gangveier å velge mellom internt i bebyggelsen og det er lagt til rett for sammenhengende ruter for både
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horisontal og vertikal kommunikasjon i bebyggelsen uten bruk av heis og trappekjernene. Syklende vil ha
parkering i det nordlige byggets andre og første etasje. Det vil være trinnfri tilkomst for syklende til 2.etasje,
ved at det blir mulig å etablere f.eks. en rampe opp til dette arealet i det nordøstlige hjørnet av det nordlige
byggets bakside. Det vil være lett tilkomst for syklende til to av de øverste etasjene i det nordligste bygget via
broer fra Flaktveitvegen. Det samme gjelder bygget i sør som vil ha tilkomst fra baksiden på terreng fra
Flaktveitvegen omtrent der dagens avkjørsel til det eksisterende bygget (Flaktveitvegen 15) er i dag. Trapp- og
heiskjernene gir universell tilkomst til alle leilighetene og de ulike nivåene på takflatene som skal fungere som
fellesareal. Leilighetene skal være utformet for universell tilkomst i den utstrekning det er krav om dette.
Det er regulert byggegrense på 15 meter til senterlinje i Flaktveitvegen. Mot Liavegen er det regulert en
byggegrense på 4 meter mot formålsgrensen mellom fortau og bebyggelse, noe som tilsvarer ca. 10,5 meter til
senterlinje i Liavegen.
Renovasjonsløsning er vist på illustrasjonsplanen. Det legges opp til en helhetlig renovasjonsløsning med
tilrettelegging for alle avfallstyper. Området blir sett på som en helhet, men det er valgt å tilrettelegge med
bossug for restavfall i tre plasseringer. To for blokken i nord og en for blokken i sør. Løsningene er omtalt i
RTP-plan og er tilrettelegging for å tilfredsstille kravet om universell utforming for området i tillegg til at en
opprettholder kravet om maksimalt 100 meter fra utgang til nedkast av restavfall. Det er vist eksempel med
nedgravde containere i en lokasjon. Område for nedgravde løsninger ligger i sør ved hovedinngangen med
tømming fra SVT6. Endelig plassering er avklart i renovasjonsteknisk avfallsplan, som er utarbeidet og ligger
ved.
Det vil være behov for en nettstasjon innenfor arealet. Denne kan enten etableres som frittstående eller som
del av bebyggelsen.
Innenfor planområdet er det én enebolig med tilhørende garasje (Flaktveitvegen 15), som reguleres til
bebyggelse som forutsettes fjernet.
I bestemmelsene er det sikret at areal på inntil 100 m² BRA kan nyttes til servering/bevertning/
forsamlingslokale/trening. Hensikten med dette er å kunne etablere en samlende møteplass i nabolaget.
Lokalet kan benyttes til f.eks. en kafé.
Det vil etableres støyskjerm med en høyde på inntil 1,5 meter mot Flaktveitvegen innenfor BBB1 i samsvar med
støyanalyse og illustrasjonsplan. Høyden vil bli tilpasset terrenget, og vil kunne justeres på inntil 30- 50 cm
grunnet terrengtilpasning. En kolle langs Flaktveitvegen er allerede over 1,5 meter og støyskjerm må tilpasses
stedet. Støyrapporten viser dette i figur 6 side 8.
Støyskjerming mot Liavegen er løst med et 1,5 meter høyt rekkverk og absorbenter i tak. I tillegg er
støyskjerming løst på et kupert terreng (støyvoller) som inviterer til lek for barn (eksempelvis sykling, aking og
skating). Støyskjerming med sin plassering er vist i illustrasjonsplan og vil gjennom planbestemmelsene bli
juridisk bindende. Støyskjerm er illustrert på egen grunn.
Illustrasjonsplanen viser fordelingen av de ulike etasjene/dekkene og hvilke arealer som vil høre til hvilken
etasje. I tittelfeltet har de ulike etasjene/dekkene fått ulike nyanser av orange og brunt.
I tillegg er støyskjermer og støyvoller vist med lyseblå farge for å kunne skille dem godt ut og gjøre dem synlige
fra resten av tiltakene i illustrasjonsplanen. Arealer som er regnet med som deler av målbart ute – og
oppholdsareal er markert med mørk grønn farge. Arealet som ikke regnes med pga. eventuell støy, skygge og
stigning er vist med lysegrønn farge. Offentlig gangvei/tverrforbindelse er vist med lyserosa stiplet linje og
tekst «offentlig gangveg».
Alle lyssjakter er vist med installasjoner rundt. Installasjonen som kan være ulik vegetasjon og f.eks. store
steiner legges slik at det ikke blir attraktivt å stå å kikke ned i lyssjaktene (for å unngå innsyn til rom som
ligger i etasjer under). Se fotomontasje i figur 43 som viser hvordan dette er tenkt løst.
I tillegg er det vist plassering for bosscontainere. Også de ulike inngangene til parkeringsanlegg er vist. Store
svarte trekanter viser til parkeringsanlegg (kjeller) for bil, mindre trekanter til sykkelparkeringsanlegg. De er
markert med svart trekant. Rosa trekant viser til inngangsdører for gående.
Illustrasjonen viser i tillegg hvor det er tenkt tilrettelagt ulike vanninstallasjoner og sted for ulike sittegrupper.
Gående kan i tillegg gå inn/opp i prosjektet gjennom gangveisystemet som er vist i figur 38. Som i en tett
småby er det ulike smitt og smau å bevege seg i gjennom hele prosjektet.
Vist sol/skygge i illustrasjonsplan samsvarer med vist sol/skygge illustrasjonen i figur 41.
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Sittegruppe
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Figur 40: Illustrasjonsplan med tilleggsopplysninger. (MAD arkitekter)
8.5

LEK/UTEOPPHOLDSAREAL

Privat uteoppholdsareal
Privat uteoppholdsareal for boenhetene er sikret på balkonger, og i hage. Det skal minimum være 7 m² per
boenhet, i henhold til kommuneplanen, noe som utløser et minimumsbehov for 880 m². I planen er det lagt inn
1160 m² privat uteoppholdsareal. Se vedlagte skisser som viser de forskjellige etasjeplan fordelt med privat og
felles uteoppholdsareal.
Felles uteoppholdsareal
De 127 nye boligene utløser krav om 3810 m² felles uteoppholdsareal (127x30 m²) i henhold til
kommuneplanen. Uteoppholdsarealet er i hovedsak løst på to store områder på terreng, ett i forkant av
bebyggelsen mot Liavatnet på ca. 900 m², og ett i bakkant av bebyggelsen på ca. 1100 m². Det er også felles
arealer internt i bebyggelsen. Areal som regnes med og som er i samsvar med KPA: på terreng tilrettelegges
areal på til sammen 1160 m². På terrasse tilrettelegges 1580 m². I klatreskog regnes 1120 m² med. Samlet blir
det tilrettelagt med 3870 m² felles uteoppholdsareal på bygget, noe som er tilstrekkelig felles uteoppholdsareal i samsvar med KPA.
I prosjektet er det planlagt for ulike typer lekeplasser. Både småbarnslekeplasser (1-7 år), lekeplasser for litt
eldre barn og naturlekefelt som gjerne passer for ennå eldre barn. I illustrasjonen under er plasseringen av de
ulike felles uteoppholdsareal vist, samt solforholdene på disse. Alle de planlagte felles uteoppholdsareal har
godt med sol ved 20.mars kl. 15.
Kommuneplanen sine kvalitetskrav til uteoppholdsareal er i hovedsak ivaretatt, og dette er utdypet i punktene
under. Etter ønske fra Bergen kommune i februar 2018 om at støyskjerming ikke kan være høyere enn 1,5
meter kommer noe av uteoppholdsarealet dermed over tillatte grenseverdier. Vi har derfor sett mer grundig på
tilgjengelig uteareal og foretatt noen presiseringer i bestemmelsene. Prosjektet har tilstrekkelig
uteoppholdsareal også etter ny gjennomgang.
1.

Lokalisering:
Det er sikret i bestemmelsene at alle boenheter skal ha tilgang til småbarnslekeplass maksimum 50 m
fra egen bolig. Minst en småbarnelekeplass på ca. 200 m² skal etableres med tilknytning til terreng. Vi
ser for oss at plasseringen av denne blir i arealet mot Liavegen i sør. Det er i illustrasjonsplanen vist til
uteoppholdsareal nedenfor trappen mellom de to byggene er på 1160 m² og «klatreskogen» på 1120
m². Småbarnslekeplasser kan også etableres og fordeles i soner på takterrassene. Halvparten av
terrasseflater kan regnes med i felles uteoppholdsareal noe som er i samsvar med gjeldende KPA.
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2.
3.

4.

5.
6.

Helning:
Ingen areal er brattere enn 1:3, med unntak av «klatreskogen». I «klatreskogen» skal naturlig terreng
og vegetasjon bevares
Helse, miljø og sikkerhet:
Dette er sikret i bestemmelsene og i plankart. Det er ingen kjøreveier inn i planområdet utover
innkjøring i garasjeanlegg, støyproblematikk er løst med støyskjerm og støyvoller, det er avklart at
det ikke er rasfare i området. Det er lagt til en bestemmelse om nettstasjon og stråling.
Form og struktur:
Det er lagt til rette for mange uteoppholdsareal av god og ulik karakter. Det største
uteoppholdsarealet ligger mellom de to byggene, nedenfor trappen, og er på 1160 m². Pga. senket
støyskjerm/støyvoller vil noe av arealet ikke lenger kunne regnes inn i arealregnskapet for felles
uteoppholdsareal og er tatt ut av regnestykket. Medregnet areal er vist i solstudiet (figur 41).
Lokalklima:
Det er utarbeidet en sol- og skyggeillustrasjon for kl.15 vårjevndøgn som viser at det er sol på minst
halvparten av utearealene. Se illustrasjon i figur 41.
Opparbeiding:
Det er lagt inn rekkefølgekrav til opparbeidelse av leke-/uteoppholdsarealene.

Figur 41: Solstudie – 20. mars kl. 15.00 – tegnforklaring viser hvilket areal som er areal som kan regnes med i totalareal for
uteoppholdsareal og som tilfredsstiller kvalitetskravene i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune. (MAD arkitekter)
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Figur 42: Fotomontasje av løsninger på uteoppholdsareal – privat/ felles. (MAD arkitekter)

Figur 43: Fotomontasje av løsninger på uteoppholdsareal. (MAD arkitekter)
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Figur 44: Fotomontasje av løsninger på uteoppholdsareal – privat/ felles – mot skråning i øst. (MAD arkitekter)

Figur 45: Fotomontasje av løsninger på uteoppholdsareal – kobling mot Flaktveitvegen. (MAD arkitekter)

I kommuneplanens supplerende retningslinjer, er det krav om ulike typer uteoppholdsareal. Hvordan er har løst
de ulike typene uteoppholdsareal i planen er utdypet under.
•

Småbarnslekeplass:
Ved etablering av 8-39 nye boenheter skal det avsettes arealer på minst 100 m² for
småbarnslekeplass. Deretter skal det settes av nye 100 m² med småbarnslekeplass for hver 20.
boenhet. Det bør være tilgang på lekeplasser som har universell utforming, og lekeplassene skal
utstyres og tilrettelegges for allsidige aktiviteter for aldersgruppen 1 - 7 år. Alle boenheter skal ha
tilgang til småbarnslekeplass maksimum 50 m fra byggets hovedatkomst.
I planen er dette løst ved at det tilrettelegges for minimum 600 m² med småbarnslekeplass og minst
50 % av disse arealene skal være universelt utformet. Alle boenhetene skal ha tilkomst til en
småbarnslekeplass minimum 50 meter fra egen bolig. Småbarnslekeplassene vil kunne bli plassert både
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innenfor større lekeareal og internt i bebyggelsen på takterrassene.

•

Lekeplass for større barn:
Ved etablering av minst 50 nye boenheter skal det avsettes minst 600 m² til lekeplass i tillegg til
småbarnslekeplasser. Lekeplassen skal ikke ligge lenger enn 150 m fra bolig, ha variert terreng og
utstyres med lekeapparater. Deler av arealet bør ha universell utforming.
I planen er lekeplassene løst på uteoppholdsarealet foran og bak byggene.
På fremsiden av bebyggelse mot Liavegen er det planlagt for et areal på rundt 900 m². Som
illustrasjonen i figur 41 viser har det aller meste av dette arealet sol 20. mars kl. 15.00. Det skal
etableres terrengvoller mot Liavegen, slik at deler av arealet vil ha større helning enn 1:3. Disse
arealene er tenkt som spennende elementer i leken for barn og unge, f.eks. til aking og skating.
På baksiden av bebyggelse mot Flaktveitvegen er det planlagt for et areal på rundt 1500 m². 85 % av
dette arealet har sol 20. mars kl. 15.00. Deler av arealet skal tilrettelegges for en klatreskog med
naturlig terreng og vegetasjon. Deler av arealet vil kunne ha større helning enn 1:3, men terrenget vil
bidra til å gjøre arealet til et spennende område for større barn. Areal som ikke tilrettelegges for
klatreskog vil bli tilrettelagt for annen type uteoppholdsareal med samlingsplasser, lek, etc. Området i
klatreskog vil i noen grad være utsatt for støy i og med at støyskjermer er redusert til 1,5 meter.
Arealet som ikke tilfredsstiller kravene i KPA er ikke regnet med i felles uteoppholdsareal.
Internt i bebyggelsen er det planlagt for en rekke ulike typer felles uteoppholdsareal. Dette vil i stor
grad være uformelle møteplasser, inspirert av den type byrom som man finner i den typiske bratte
bergensbebyggelsen. Det meste av arealet for bebyggelsen i sør har sol 20. mars kl. 15.00. Se
illustrasjonen i figur 41.

•

Ballbane/lekefelt:
Ved etablering av minst 100 nye boenheter skal det avsettes et areal på minst 900 m² (+ buffersone
mot bebyggelse) til lekefelt/ballbane i tillegg til de øvrige lekeplassene. Arealet skal ikke ligge lenger
enn 400 m fra boligene og skal tilrettelegges for allsidige aktiviteter. Der forholdene tillater det skal
det etableres ballbane. I tilknytning til ballbanen bør det også legges andre leke- og fellesarealer.
Minst 50 % av arealet skal ha universell utforming.
En har lagt til rette for klatreskog i området som ligger mot Flaktveitvegen, som vist på
illustrasjonsplanen. Området vil ikke ha universell utforming da naturlig terreng skal bevares, men
arealet vil være et spennende lekeareal for litt eldre barn. Området med klatreskog er innarbeidet i
planen, istedenfor å etablere en ballbane. En ballbane er ikke hensiktsmessig i dette området,
ettersom planområdet er tett bebygd, og en eventuell ballbane ville kommet veldig nær bebyggelsen.
Det ville ikke vært plass til å legge til rette for en buffer mot bebyggelse, i tillegg til et planert
lekeareal på 900 m². Et slikt lekeareal er beregnet på litt større barn, og de har mulighet for å gå et
lite stykke. Det er både ballbinge og grusbane ved Kyrkjekrinsen skole ca. 500 meter unna, og det er
en grusbane på Liaflaten ca. 400 meter unna. I tillegg er det store grønne ubebygde arealer på
Liaflaten i direkte nærhet til planområdet som kan brukes til ulike typer lek.
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Figur 46: Oversikt over ballbaner og ballbinger i nærområdet.

8.6

PARKERING/GARASJE(R)

I følge gjeldende parkeringsnorm for Bergen kommune har boliger innenfor parkeringssone P4 krav om 1,4
parkeringsplasser per 100 m2 BRA og minst én parkeringsplass per enhet. Underveis i prosessen er dette
redusert til maksimum 1,1 parkeringsplasser per 100 m2 BRA. Det er satt krav i planen til maksimum 127
parkeringsplasser som utgjør 1 parkeringsplass per boenhet. I tillegg til parkeringsplasser for bil gir gjeldende
parkeringsnormer for Bergen kommune krav om 2 parkeringsplasser for sykler per 100 m2 BRA. Under har en vist
hvor mange parkeringsplasser dette vil utgjøre for bil og sykkel:
Planlagt parkering
Felt
Antall
boenheter
BBB1
127

BRA bolig ekskl.
parkering, bod, etc. m²
11 626 m²

Type

Regnestykke

Antall plasser

Bil
Bil
Sykkel

(BRA/100) x 1,1
127 enheter x 1
(BRA/100) x 2
127 enheter x 2

128
127
232
254 (22 flere enn kravet)

I dette planforslaget vil en legge seg på en redusert parkeringsdekning for bil som er lavere enn kravet i
gjeldende kommuneplan, noe som er signalisert som ønsket utvikling. Samtidig økes tilrettelegging med
sykkelparkeringsplasser. Planområdet ligger nært ulike kollektivtilbud.
Bilparkeringsplasser for beboere og gjester, er anlagt i de to garasjene. Snittene under viser hvordan byggene
har parkeringsgarasje i 1. etasje. I 2. etasje legges det til rette for sykkelparkering og boder.
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Figur 47: Snitt A-A som viser den nordlige bebyggelsen (MAD arkitekter).

Figur 48: Snitt D-D som viser den sørlige bebyggelsen (MAD arkitekter).

8.7

TRAFIKKAREAL

Planforslaget inneholder 127 nye boliger, og vil generere en noe økt trafikkmengde i Liavegen. I utregningen
under er håndbok V713 Trafikkberegninger fra Statens vegvesen, lagt til grunn for beregning av fremtidig
trafikkmengde. Utregningen viser at planforslaget i normal situasjon ville kunne generere en økt ÅDT på ca.
450 på Liavegen. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde på et punkt. Trafikken
kan spre seg både mot nord og sør.
Normal
Minimum
Maksimum

Antall boliger
127
127
127

Turer per bolig
3,5
2,5
5

ÅDT generert av planen
445
318
635

Dagens trafikkmengde i Liavegen er registrert med en ÅDT på 3800. Legger man til trafikken som vil kunne bli
generert av planforslaget, vil fremtidig ÅDT på Liavegen kunne bli 4250.
Liavegen (o_SKV1) er regulert med dagens bredde som er 7 meter. Dagens bredde på fortauet langs
planområdet for Liavegen er på ca. 2 meter, og dette er utvidet til 2,5 meter (o_SF2). De resterende fortauene
langs Liavegen er regulert omtrentlig med dagens bredde, men med en liten utvidelse ut til eiendomsgrensene
(o_SF1 og o_SF2).
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Liaflaten (o_SKV2) som er tilkomstvei inn til eksisterende bebyggelse, er regulert med dagens bredde, som
omtrentlig er på 5,1–5,6 meter. Eksisterende fortau langs Liaflaten er også regulert inn (o_SF3-4, samt o_SKF2).
Dagens tilkomst til eksisterende terrassebebyggelse sør for planområdet (f_SKV3), med tilhørende fortau
(f_SF6), er regulert inn med en liten oppstramming.
Avkjørsel for bygg i nord vil bli gjennom SKV4. Denne er anlagt med 5 meters bredde og 6 meter radius i
Liavegen. Her til Liavegen er det regulert inn et kombinert formål (o_SKF1), hvor fortau skal være
gjennomgående med nedsenket kantstein.
Det tar ca. 11 minutter å gå til Lia barneskole som ligger 850 meter sørøst for planområdet. Barneskoleelever
kan gå på fortau langs Liavegen og Liakroken. Det er bare 150 meter av Liakroken som er uten fortau, før
elevene når idrettsanlegg og gangveisystem ved barneskolen hvor det er bilfritt. Det er ca. 6 minutter å gå til
Kyrkjekrinsen barne- og ungdomsskole som ligger 500 meter nord for planområdet. Det er fortau hele
strekningen, og det er overgangsfelt der hvor Liavegen og Åsamyrane må krysses.
8.8

STØYTILTAK

Det er påvist veitrafikkstøy fra to sider av planområdet, både fra Flaktveitvegen i øst og Liavegen i vest. Det vil
være behov for skjermingstiltak for å sikre at private og felles uteoppholdsareal har støynivå som tilfredsstiller
bestemmelser i Bergen kommunes arealplan. Bergen kommune ønsker ikke at støyskjermer skal være høyere
enn 1,5 meter. Tiltakene utformes slik at felles uteoppholdsareal på bakkenivå sikres tilfredsstillende støynivå
med 1,5 meter tett rekkverk. Mot Liavegen vil det anlegges støyvoller, og absorbenter i tak for balkonger og
støyskjerm. Mot Flaktveitvegen anlegges støyskjerm. Støyanalysen påpeker at det kan være behov for høyere
rekkverk/lokal skjerm for uteareal med kolle som har frisikt til Flaktveitvegen. Slik steder vil glass i fasaden
være et godt grep. Bestemmelsene har tatt høyde for at støyskjermer skal ha innslag av glass. Se illustrasjon
under som viser hvordan støyskjerm kan løses.
Bygg 1 (lengst nord) ligger mest utsatt til for støy møt øst. Uten skjerming ligger støynivået over grenseverdien
Lden 55 dB på flere balkonger/terrasser. Privat uteoppholdsareal må i de mest utsatte etasjene skjermes med
et tett rekkverk og absorbenter i tak for balkonger som er overbygde, som omtalt i støyvurderingen som ligger
ved. Støyskjerm over parkeringskjeller langs Liavegen anlegges langs gangvegen foran boligene. Arealet ligger
på nivå med gulvet i 1 etasje, og skjermen må ha en høyde på 1,5 meter relativt til dette. Skjermen følger
trappene i sør og nord og er illustrert i figur 9 i rapporten. 3
Bygg 2 (i sørøst) ligger mindre utsatt til for veitrafikkstøy, og her er støynivået tilfredsstillende på privat
uteoppholdsareal uten skjermingstiltak.
Leilighetene som får over Lden = 55 dB ved fasade må få minst halvparten og minimum ett soverom med vindu
mot stille side. Stille side er enten en fasade med tilfredsstillende støynivå, atriumshage eller støyskjermet
balkong. Støykravene i KPA vurderes som oppfylt dersom støynivå utenfor vindu til støyfølsomme rom ikke
overskrider grense for rød støysone. Dette er konkretisert i reguleringsbestemmelsene til planen slik at
støyfølsomme rom ikke får vindu mot fasadene der støynivået overskrider 65 dB. Ved dagens skjermingstiltak
og plassering av boligene vil ingen boliger ha støynivå ved fasade over Lden 65 dB 4.
Det må dokumenteres ved søknad om rammetillatelse eller IG at innendørs støynivå tilfredsstilles for de mest
støyutsatte leilighetene.

Figur 49 Støyskjerm med en høyde på 1,5 meter. Sett fra Flaktveitvegen mot NØ. Ill. MAD arkitekter.

8.9

AVFALLSHÅNDTERING/MILJØSTASJON

Det er flere eksisterende returpunkt i nærheten av planområdet. Det nærmeste står ved krysset LangarindenFlaktveitvegen, ca. 250 meter nord for planområdet, og har mottak av klær, glass og metall. Det er også
3
4
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returpunkt for glass og metall ved nærbutikken
på Liaflaten, ca. 300 meter sør for
planområdet. Litt lengre unna, ved Åsamyrane
er det mottak for farlig avfall. Det er kort vei
til gjenvinningsstasjonen i Salhusvegen.
Det er utarbeidet en egen renovasjonsteknisk
avfallsplan (RTP) for bebyggelsen. I RTP skal
det avklares hvilken avfallsløsning en vil
benytte seg av. For 125 boenheter kan det
være aktuelt å benytte seg av nedgravd
bunntømt container (kan benyttes ved 10-150
boliger), nedgravd bunntømt komprimerende
container (kan benyttes ved 50-300 boliger)
eller felles frittstående containere. Det vil
tilrettelegges for restavfall, papp/papir,
plastavfall og glass/metall.
Nedgravde containere har et fotavtrykk på ca. 2x2 meter hver. Det bør være 0,4 meter mellom containerne og
0,3 meter på utsiden av containerne. Med tre av disse containerne på rad, vil installasjonen ta opp et areal på
ca. 2,6x7,5m. Med to av disse containerne på rad, og én i bakkant vil installasjonen ta opp et areal på ca.
5,0x5,0m. Uansett plassering må anlegges plasseres minst 1 meter fra husvegg/andre installasjoner.
Figur 50: Leveringssted for avfall. (Kilde: BIR)

Ved bruk av felles frittstående containere kan
en benytte containere på 6 m³ for restavfall (42
husstander med tømming hver uke) og for papp/papir (42 husstander med tømming hver 4. uke). Disse
containerne har et fotavtrykk på 2x2,5 m. En må da ha 3 containere av hver, for å forsyne de 125 boenhetene.
Det bør være ca. 0,5 meter mellom og rundt containerne. 4 containere vil ta opp et areal på ca. 3x12,5m. 2
containere vil ta opp et areal på ca. 3x6,5m. For en slik løsning vil plast leveres i 160 liters perforert plastsekk
som fås på de fleste dagligvarebutikker og gjenvinningsstasjoner.
Det etableres bossug for restavfall i tre plasseringer slik at krav om universell utforming for området og
opprettholdelse av kravet om maksimalt 100 meter fra utgang til nedkast for restavfall blir en realitet.
Under er det illustrert hvor mye avfall boligfeltet vil kunne komme til å produsere, og hvor mange ulike
containere prosjektet vil ha behov for om en går for vanlig løsning. Ved bruk av komprimerende løsninger vil
antallet containere gå noe ned. Evnen til å komprimere avfallet er størst for restavfall og plast.
RTP-plan viser at det ved oppstillingsplass for kranbil og bossugbil vil etableres 1 stk. tilkoblingspunkt for
sugebil, to enheter for papp/papir og to for plast og en for glass/metall uten komprimering.
Avfallstype

Regnestykke

Behov

Henting/tømming

Restavfall

Minimum 100 l x 127
boenheter
Minimum 140 l x 127
boenheter
Minimum 160 l x 127
boenheter
Minimum 10 l x 127
boenheter

12700 l

1/uke

Behov i prosjektet med
vanlige nedgravde
løsninger
Totalt 3 stk.

17780 l

1/måned

Totalt 4 stk.

20320 l

1/måned

Totalt 5 stk.

1270 l

1/måned

Totalt 1 stk.

Papir, papp,
drikkekartong
Plastemballasje
Glass- og
metallemballasje
8.10

ANNET

Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, vedlagt planforslaget.
Det er utarbeidet RTA-plan for planområdet fram til 2. gangs behandling av planforslaget.
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9

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Reguleringsplanen legger til rette for en fortetting i form av en ny stor boligutbebygging. Område har fram til
nå vært spredt bebygd og er i hovedsak et grønt område uten særlig funksjon.
9.1

OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan.
9.2

EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER

I gjeldende plan fra 1976 er området regulert til boligområde (plan 3690000). Ettersom planen ikke strider mot
gjeldende kommuneplans innhold, gjelder denne reguleringsplanen foran kommuneplanen. Gjeldende
reguleringsplanen regulerer småhus på opptil 2 etasjer og eksisterende bebyggelse som inngår i planen. Dette
planforslaget vil gi en fortetting i boligområdet, ved at området omreguleres til konsentrert boligbebyggelse
med en høyere utnyttelse og økt byggehøyde. Prinsippet i plan 3690000 med en kobling mellom Liavatnet og
Jonsokhaugen som er lite bebygd (grønt område under, som er areal for «eksisterende bebyggelse som inngår i
planen»), er beholdt ved at man legger til rette for et grøntdrag midt i planområdet.
9.3

ESTETIKK

Bebyggelsen vil fremstå som moderne fortolkning av en landsby eller en husklynge med interne gater og
samlingsplasser som gir assosiasjoner til trehusbebyggelse i lignende terreng i for eksempel Sandviken eller
tradisjonelle klyngetun. Bebyggelsen skal tilpasse seg landskapet, ved at den følger terrenget opp mot
Jonsokhaugen, og ikke blir for massivt mot Liavatnet. Bebyggelsen er delt opp av en passasje og gir rom for en
grønn korridor som visuelt knytter sammen de grønne områdene langs Liavatnet og på Jonsokhaugen. I praksis
knyttes Liavegen og Flaktveitvegen sammen ved at det etableres en ny passasje – en tverrforbindelse - i form
av en offentlig tilgjengelig trapp. Parkering skal anlegges under bebyggelsen og integreres i terrenget.
Området tåler en bebyggelse med denne høyden, ettersom det er bratt terreng på tomten, som skrår oppover
mot øst og mot Flaktveitvegen. Det er ca. 11-24 meters høydeforskjell internt i planområdet. Liavegen ligger
flatt i terrenget, mens Flaktveitvegen stiger mot sørøst i bakkant av den nye bebyggelsen. Langs østsiden av
Flaktveitvegen er det en eksisterende skjæring i fjell, som er synlig bl.a. fra parkområdet rundt Liavatnet.
Således vil ny bebyggelse som er høyere enn Flaktveitvegen delvis skjule fjernvirkningen av denne skjæringen.
Den grønne korridoren er ivaretatt langs Liavegen, ved at en har lagt inn en bred buffer mot ny bebyggelse og
ved at man har tatt inn et stort felles uteoppholdsareal på forsiden av bebyggelsen. Det vil også være en
åpning mellom bebyggelsen, som gir en visuell kobling av Jonsokhaugen og Liavatnet.
Den grønne korridoren er ivaretatt langs Liavegen, ved at en har lagt inn en bred buffer mot ny bebyggelse og
ved at man har tatt inn et stort felles uteoppholdsareal på forsiden av bebyggelsen. Det vil også være en
åpning mellom bebyggelsen, som gir en visuell kobling av Jonsokhaugen og Liavatnet.

Figur 51: Illustrasjon av planlagt bebyggelse, sett fra sørenden av Liavatnet ved hundeluftegården. (MAD arkitekter)
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Figur 52: Illustrasjon av planlagt bebyggelse, sett internt i boligområdet. (MAD arkitekter)

Figur 53: Skråfoto av området (to utsnitt satt sammen). (Kilde: Atlas)

9.4

KONSEKVENSER FOR NABOER

Utbyggingen vil ikke ha direkte konsekvenser for naboer i området, ettersom ny bebyggelse ikke vil ta utsikt fra
noen eksisterende boliger. Støyskjermene er satt med en høyde på 1,5 meter med innslag av glass slik at
gående langs vegene kan se utover dalen og se ny bebyggelse. Boligene i Liastølen i øst, er de eneste boligene
som ligger i bakkant av ny bebyggelse. De fem boligene i Liastølen som ligger nærmest planområdet, er
Liastølen 15, 17, 18, 19 og 21. Nr. 15, 17 og 19 ligger ca. på kote + 131 m, nr. 18 ligger ca. på kote + 127 m og
nr. 21 ligger ca. på kote + 129 m. Ny bebyggelse vil ha maksimal høyde på kote + 118,0 m, som er langt under
eksisterende bebyggelse i bakkant. Ellers er det terrasseboliger som grenser til planområdet og boligblokker i
nærheten av planområdet. Disse boligene er rettet mot sørvest, og ikke mot planområdet. Den nye
bebyggelsen vil således ikke gi negative konsekvenser i form av utsikts- og solforhold.
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Figur 54: Snitt C-C viser at planlagte boliger ikke ligger særlig høyere enn eksisterende terreng langs med Flaktveitvegen.
Eksisterende boliger i Liastølen ligger på oppsiden av Flaktveitvegen, flere høydemeter over vegen. (MAD arkitekter)

Generelt vil planforslaget øke trafikkmengden noe i Liavegen, men dette er en samlevei som tåler noe økning i
trafikkbelastning. Veien er oversiktlig og bred.
9.5

TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD

Planforslaget inneholder 127 nye boliger, og vil generere en noe økt trafikkmengde i Liavegen. ÅDT på Liavegen
inn til planområdet vil øke med 445 kjøretøy (jfr. kapittel 8.7). Dette er en akseptabel økning, og da Liavegen
er oversiktlig og bred med fortau, og det at det er en kort strekning er det derfor vurdert at det ikke er
nødvendig med oppgradering av veien. Trafikken vil kunne fordele seg mot sør/Liamyrane og mot
nord/Åsamyrane, men en regner med at de fleste vil kjøre via Åsamyrane da dette gir raskeste kobling til
hovedvegnett.
Det legges til grunn at Liavegen er planlagt med dimensjoneringsklasse Sa2, som er for samlevei med
trafikkbelastning større enn 1500 ÅDT og lav fartsgrense (maks 50 km/t). Samleveger er forbindelsesveger
mellom for eksempel boligområder eller bydeler, og bindeledd mellom atkomstveger og øvrige hovedveger.
Disse vegene har en oppsamlings- og fordelingsfunksjon. Liavegen knytter fv. 242 Flaktveitvegen til fv. 242
Liavegen/Liamyrane og gir tilkomst til boliggatene Liaflaten og Liakroken. For veger i dimensjoneringsklasse
Sa2 er det anbefalt med et tverrsnitt på 6,0 m, i tillegg til fortausløsning. Dagens vei er 7 meter bred og har
tosidig fortausløsning. For gående kan kjørebanen eller fortau være tilbudet. For syklende er kjørebanen eller
gang- og sykkelveg tilbudet.
9.6

TRAFIKKSIKKERHET

Det er middels trafikkmengde i Liavegen, og ÅDT vil med den nye bebyggelsen øke med ca. 450 kjøretøy inn til
planområdet. Fartsgrensen er 50 km/t, og det er tosidig tilbud til myke trafikanter. Det er overgangsfelt ved
kryssene Liavegen-Liaflaten og Liavegen-Flaktveitvegen, og trafikkområdene er oversiktlig. Det er vurdert at
det ikke er behov for nye krysningspunkt, da ferdselsstrømmene er ivaretatt. Fortau langs planområdet er
utvidet til 2,5 meter i planforslaget.
9.7

KULTURMINNE

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø i, eller i umiddelbar nærhet til, planområdet som blir
berørt. I 2015 ble flere av bygningene i planområdet fjernet, etter avtale med Bergen kommune. Dette er
bygninger som kunne hatt antikvarisk verdi. Liavegen 17 (på eiendom gnr. 207, bnr. 9), som var en bygning som
muligens ble bygget under 2. verdenskrig, ble også fjernet i 2015. Den eneste boligen som står igjen i
planområdet er Flaktveitvegen 15 med tilhørende garasje (gnr.207, bnr. 59), skal fjernes før ny bebyggelse blir
oppført. Flaktveitvegen 15 er oppført engang mellom 1951 og 1970.
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9.8

FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET

Det er ingen kjent bruk av barns lek innenfor planområdet. Det er til dels svært bratt terreng innenfor
planområdet, og det er ingen stier eller annet som tyder på bruk eller opphold.
Liavatnet parkområde og hundeluftegård ligger i umiddelbar nærheten av planområdet. Områdene kan lett nås
via overgangsfelt ved krysset Liavegen-Liaflaten. Ellers er det mye boligbebyggelse i nærområdet med
tilhørende lekeareal, samt store grønne friarealer rundt blokkbebyggelsen på Liaflaten, som gjør området
attraktivt for småbarnsfamilier. Det er kort vei til både barne- og ungdomsskole.
Det etableres felles uteoppholdsareal for den nye bebyggelsen. To store arealer på terreng, og flere mindre
areal internt i bebyggelsen.
9.9

PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD

Tabellen under viser en teoretisk befolkningssammensetning og er basert på tall fra SSB per 01.01.2015. En har
tatt utgangspunkt i at 127 nye boenheter vil kunne gi 318 nye beboere i området (med gjennomsnittlig 2,5
beboere per bolig). En kan se av tabellen at en må ta høyde for at det i dette området kan komme 25 barn i
barneskolealder, 10 barn i ungdomsskolealder, og 15 ungdom i videregåendealder. Tabellen viser også at 23
barn teoretisk sett skal være i barnehagealder.

Li skole har i dag 230 elever på 1.-7. trinn. Skolebruksplanen 2005-2016 for Bergen oppgir en maksimal
kapasitet på skoleanlegget på 392 elever. Elevtallet har gått noe ned de siste årene, men det forventes stabile
tall videre i planperioden. Li skole har dermed god kapasitet for å ta imot nye elever. Kyrkjekrinsen skole har
480 elever på 1.-10. trinn. Skolen har ikke kapasitet til elevsøkning. Det er planer om nye skoler på Ulset vest
og Leikvang som på sikt vil avhjelpe kapasitetsproblemene her.
Det er flere barnehager i nærmiljøet. Innenfor barnehageområde 24, som består av Flaktveit, Kyrkjekrinsen, Li
og Rolland, er det 10 barnehager. Pr. 15.12.2010 i område 24 var det 1067 barnehageplasser, dekningsgrad på
116 %, barnehagebehov på 117 % (for 2011), samt det var forventet en svak nedgang i barnetallsutvikling. I
økonomiplanperioden 2012-2015 var det i område 24 skissert at Flaktveit barnehage skulle få 9 nye plasser i
2012. Kommunen har regulert barnehagetomter på Almås og Ulset Vest. Ettersom det er forventet en svak
nedgang i barnetallsutviklingen, i tillegg til at kommunen har regulert nye barnehagetomter, antas det at det
ved en fremtidig utbygging vil være ledige barnehageplasser i nærområdet.
Planforslaget har ingen konsekvenser for andre servicetilbud i området. Det kan ikke sies å utløse nye behov og
eksisterende tilbud reduseres ikke som resultat av planforslaget. Det er godt kollektivtilbud i nærheten av
planområdet.
9.10

KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER

Næringsområdet i nord vil få endret tilkomst. Dette er avklart med grunneierne.
9.11

JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Ingen kjente konsekvenser.
9.12

INFRASTRUKTUR

Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planområdet, vedlagt planframlegget. Det er mulig å etablere en
nettstasjon i planområdet, dersom det blir behov for dette.

side 48

9.13

NATURMANGFOLD

Det er et nasjonalt mål at tap av biomangfold skal stoppes, og arealbruken skal støtte opp om dette målet
(St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut fra kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven, med særlig
hensyn til prinsippene i følgende hjemler:
§ 8 : Kunnskapsgrunnlaget.
§ 9 : Føre-var-prinsippet.
§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belasting.
§ 11: Tiltakshaver betaler.
§ 12: Miljøforsvarlige teknikker.
Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget:
Sentrale tema
Vurdering
Hva slags landskap, økosystem, naturtyper eller
Landskapet som blir berørt av planen er forholdsvis
arter blir berørt av planen?
bratt og skogkledd. Det er ikke registrert noen
spesielle eller viktige økosystem og naturtyper
innenfor planområdet. Tilgrensende til planområdet
ligger parkområdet rundt Liavatnet, men dette vil
ikke bli direkte berørt av planen.
Hva slags effekt vil planen ha på landskap,
Det har vært noen få bolighus i planområdet, og det
økosystem, naturtyper og arter?
står ett bolighus igjen her i dag. Grunnet at området
ligger i bratt terreng og i stor grad fremstår som
urørt, vil det bli en del terrenginngrep som følge av
planen. Disse inngrepene kan likevel minimeres ved
god terrengtilpassing av nye boliger samt bevaring av
en del av eksisterende vegetasjon. Et grønt belte
midt i området vil bevare den visuelle kontakten
mellom Jonsokhaugen og parkområdet Liavatnet.
Da det ikke er registret viktige økosystem,
naturtyper og arter i området vil ikke planen ha
noen kjent påvirkning for dette.
Hvordan er tilstanden for landskapet, økosystem og
Planområdet består delvis av løvskog av særlig høy
utviklingen i antall lokaliteter av naturtypene og
bonitet. Ellers ikke kjent da det ikke er gjort
bestandene på landsbasis og på stedet?
registreringer av viktige økosystem og naturtyper.
Foreligger det faglige rapporter og utredninger om
En er ikke kjent med at det foreligger faglige
naturmangfold i det aktuelle planområdet?
rapporter og utredninger om naturmangfold i
planområdet. Det foreligger diverse informasjon om
biomangfoldet i og ved Liavatnet.
Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra
Foreligger ingen erfaringsbasert kunnskap som en er
lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheter)
kjent med om planområdet.
om det aktuelle planområdet?
Vil planen påvirke truede og nært truede arter på
Det er registrert flere rødlistede arter i Liavatnet,
Norsk rødliste for arter 2010?
men planen vil ikke har noen kjent påvirkning på
disse.
Vil planen påvirke truede og nært truede naturtyper
Det er registrert flere rødlistede arter i Liavatnet,
på Norsk rødliste for naturtyper 2011?
men planen vil ikke har noen kjent påvirkning på
disse.
Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller
Ingen kjent forekomst av utvalgte naturtyper eller
prioriterte arter?
prioriterte arter.
Vil planen påvirke verneområder, nærområder til
Planområdet ligger ikke i nærhet til verneområder,
verneområder, marint beskyttede områder eller
marint beskyttede områder eller vernede vassdrag.
vernede vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)?
Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller
Planområdet ligger nært Liavatnet, men det er ikke
vannforekomster?
kjent at planen vil påvirke tilstanden i vannet.
Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap?
Planområdet ligger ikke i nærhet til utvalgte
kulturlandskap.
Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog?
Det er ikke kjent at planen vil ikke påvirke
miljøregistreringer i skog.
Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder (INON)? Planområdet ligger ikke i nærhet til inngrepsfrie
naturområder (INON).
Vil planen påvirke områder eller naturtyper som er
Det er ikke kjent at planen vil påvirke område eller
spesielt verdifulle for naturmangfold?
naturtyper som er spesielt verdifulle for
naturmangfold.
Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet:
Sentrale tema
Vet en nok om landskap, økosystem, naturtyper og
arter, og om hva slags virkninger det aktuelle
tiltaket har for disse?

Vurdering
Ja, tilstrekkelig kunnskap foreligger.
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Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig
(alvorlig eller irreversibel) skade på landskap,
økosystem, naturtyper og arter?

Det vil bli gjort en del tiltak innenfor planområdet
ved etablering av ny bebyggelse, bl.a.
terrenginngrep. Det er likevel ikke sannsynlig at
tiltaket vil medføre vesentlig (alvorlig eller
irreversibel) skade på landskap, økosystem,
naturtyper og arter. Områdene rundt planområdet er
i stor grad utbygd i dag.

Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samlet
Sentrale tema
Hva slags eksisterende tiltak eller bruk utgjør en
påvirkning på landskap, økosystem, naturtyper og
arter?

belasting:
Vurdering
Den eksisterende bruken som innbefatter en
boligtomt og tilkomst (og inntil nylig flere
boligtomter), har ikke vesentlig påvirkning på
landskap, økosystem, naturtyper og arter. Det er
gjort noe planering av terreng for boligene.
Terrenginngrep og tilrettelegging for menneskelig
bruk av området, kan utgjøre en påvirkning på
naturtyper og arter.
Den samlede effekten av planen vil være middels
mot dagens situasjon, men den vil likevel ikke være
av stor betydning for natur og landskapsinteresser da
nærområdene i stor grad er utbygd og det ikke er
avdekket viktige registreringer av landskap,
økosystem, naturtyper og arter.
Det er ikke kjent at naturmangfold av stor viktighet
blir rammet.

Hva slags framtidige tiltak og bruk i landskapet eller
økosystemet som en har oversikt over kan utgjøre en
påvirkning på naturtyper og arter?
Hva vil den samlede belastningen (effekten) av
planen eller tiltaket være, det vil si eksisterende
tiltak og bruk, planforslaget og framtidige tiltak og
bruk?
Hva vet en om situasjonen for det naturmangfoldet
som rammes på kommunenivå, fylkesnivå og på
landsbasis?
Mangler en kunnskap om virkningen (effekten) av
planen sin samlede belastning for landskap,
økosystem, naturtyper og arter? I så fall må § 9
tillegges stor vekt.

Nei, tilstrekkelig kunnskap foreligger.

Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler:
Paragrafen går på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket forårsaker, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter. Kostnader som
tiltakshaver kan måtte komme til å måtte dekke for å få tatt nødvendige naturmangfoldhensyn kan være:
- At tiltakshaver blir pålagt å betale for å skaffe mer kunnskap om naturmangfold.
- At tiltakshaver blir pålagt å overvåke naturtilstanden.
- At tiltakshaver må velge en mer kostbar og tidskrevende teknikk, lokalisering eller driftsform.
- At tiltakshaver får gjennomføre tiltaket, men at det blir gitt pålegg om retting eller avbøtende tiltak
som reduserer eller minimerer skadene på naturmangfoldet.
En er ikke kjent med at tiltakshaver må dekke kostnader for at det blir tatt særlige naturmangfoldhensyn.
Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker:
Paragrafen går på at for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og
framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultat. Det er i
planframlegget forsøkt å ivareta dette.
Samlet vurdering av naturmangfoldet
Ut fra vurdering etter § 8-12 naturmangfoldloven kan en ikke se at planforslaget vil ha vesentlig virkning for
naturmangfoldet i området.
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9.14

ROS-ANALYSE

Bakgrunn
I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen
bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruken der.
Akseptkriterier og metode
Akseptkriteriene definerer hva risiko en er villig til å akseptere, ofte knytt opp mot tap innen følgende tema;
liv, helse, ytre miljø og materielle verdier. Rettledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB), Krav til risikovurdering (NS 5814:2008) og rapporten GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging
Vestlands-prosjektet (SiGVe-rapporten) danner grunnlaget for metoden og akseptkriteriene.
En har brukt akseptkriteriene som var godkjent i Bergen bystyre i 2013.
For å systematisere arbeidet med ROS- analysen blir det brukt skjema og matriser. Metoden for en ROS-analyse
kan framstilles forenklet i følgende 6 punkt:

Figur 55: Skjematisk framstilling av metode

Et risiko- og sårbarhetsbilde er definert som summen av sannsynlighet - hvor ofte uønsket hendelse forventes
å inntreffe, og konsekvensen - hvor alvorlige konsekvenser hendelsen kan medføre.
Risiko = sannsynlighet x konsekvens.
Det er vanskelig å fastslå en frekvens og konsekvens av en hendelse. Ved å anslå sannsynlighet og konsekvens
vil en snakke om gjennomsnittstall på hendelser over tid. Det kan på den måten inntreffe flere eller færre
hendelser i et gitt tidsperspektiv enn anslått i ROS- analysen. Intensjonen med ROS- analysen er at funn skal
følges opp med risikoreduserende eller skadeavgrensende tiltak og legge føringer for videre planlegging av
arealbruk.
Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens
Ubetydelig/
ufarlig

Liv og helse

Ubetydelige
personskader

KONSEKVENSER

Ingen sykefravær

Ubetydelige
miljøskader

Miljø (jord, vann og
luft)

Mindre utslipp
Ikke registrerbar i
resipient

Ubetydelig skade

Økonomiske/
materielle verdier

Økonomisk skade
< 500.000 kr
Teknisk
infrastruktur
påvirkes i liten
grad

Mindre
alvorlig/ en
viss fare
Mindre
personskade
Sykefravær i
noen dager

Mindre alvorlig,
men registrerbar
skade

KONSEKVENSER
Betydelig/
kritisk
Betydelige
personskader
0 - 10 personer
alvorlig skadd
Flere personer
med sykefravær i
flere uker
Betydelig
miljøskade

Noe uønsket
utslipp

Betydelig utslipp
med behov for
tiltak

Restaureringstid
< 1 år

Restaureringstid
1 – 3 år

Mindre skader

Betydelige
skader

Økonomisk skade
500.000 – 10
mill. kr
Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i noen timer

Økonomisk skade
10 – 100 mill. kr
Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i flere døgn

Alvorlig/
farlig

Svært
alvorlig/
katastrofalt

Alvorlig
personskade

Svært alvorlig
personskade

10 - 20 personer
alvorlig skadde

> 20 personer
alvorlig skadde

1 - 10 personer
døde

> 10 personer
døde

Alvorlig
miljøskade
Stort utslipp med
behov for tiltak
Restaureringstid
3 – 10 år
Alvorlige skader
Økonomisk skade
100 – 500 mill. kr
Teknisk
infrastruktur
settes ut av drift
i flere måneder.
Andre avhengige
systemer rammes
midlertidig

Svært alvorlig
miljøskade
Stort ukontrollert
utslipp med svært
stort behov for
tiltak
Restaureringstid >
10 år
Svært alvorlige
skader
Økonomisk skade >
500 mill. kr
Teknisk
infrastruktur og
avhengige
systemer settes
permanent ut av
drift
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Sannsynlighet

K1
En hendelse
oftere enn
hvert 20. år

S5

En hendelse per
20 – 200 år

S4

En hendelse per
200 – 1000 år

S3

En hendelse per
1000 – 5000 år

S2

En hendelse
sjeldnere enn
5000 år

S1

Hendelser i røde felt

Hendelser i gule felt
Hendelser i grønne felt

K2

K3

K4

K5

En hendelse i dette området medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å
Gjøre risikoreduserende tiltak av forbyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle
hendelser, slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også være
aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat for risikoen.
For hendelser i dette området forplikter kommunen seg til å gjennomføre tiltak for å redusere
risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til grunn for enda
flere risikoreduserende tiltak
I utgangspunktet er hendelser i dette området akseptabel risiko, men flere risikoreduserende tiltak
av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger.

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET:
NATURBASERT SÅRBARHET
Uønsket hendelse/forhold
Nr.

Liv og helse

Ekstremvær www.met.no
1
Sterk vind
2
3

Potensiell risiko for:
Ytre miljø
Materielle
verdier

Vind blir ikke sett på som en risiko for området. Sterk vind
kan forekomme, men slik området ligger til, vil det ikke blir
utsatt for vindpåkjenning utover det som en kan forvente.
Store nedbørsmengder kan forekomme, men blir ikke sett på
som en risiko for planområdet.
Store nedbørsmengder kan forekomme en sjelden gang, men
blir ikke sett på som en risiko for planområdet på grunn av
klimaet.

Store nedbørsmengder
Store snømengder

4
Annet
Flomfare www.nve.no
5
Flom i elver / bekker
6

Flom i vassdrag/ innsjøer
K1 x S3

7

K1 x S4

Overvannshåndtering

8
Springflo / stormflo
9
Historisk flomnivå
10
Annet
Skredfare www.miljostatus.no, skredfarevurdering (vedlagt planbeskrivelsen)
11
Kvikkleireskred
12
Løsmasseskred
13
Is – og snøskred

14

Steinras, steinsprang

K4 x S1

15
Historiske Hendelser
16
Annet
Byggegrunn www.ngu.no
17
Setninger
18
Utglidinger

Merknad

K1 x S1

K3 x S1

Ikke aktuelt, da elvene ligger på motsatt side av Liavatnet, i
god avstand til planområdet.
Ligger nært Liavatnet, og grensen til aktsomhetsområdet for
flom går i Liavegen. Dette kan føre til at det kommer noe
vann på veien, men det er ikke sannsynlig at ferdsel blir
hindret. Et lite hjørne av planområdet er berørt i sørvest,
men dette arealet skal ikke bebygges.
VA-rammeplan viser hvordan overvannsproblematikk skal
håndteres.
Ikke aktuelt.
Ikke kjent.
Det er ikke kjent forekomst av kvikkleire i planområdet.
Det er gjennomført en skredfarevurdering som konkluderer
med at det ikke er fare for løsmasseskred fra naturlig
terreng i dagens situasjon.
Planområdet ligger innenfor utløpsområde for snøskred og et
lite areal ligger innenfor utløsningsområdet. Hoveddelen av
utløsningsområdet for snøskred ligger utenfor planområdet,
i terrenget opp mot Jonsokhaugen. Det er gjennomført en
skredfarevurdering som konkluderer med at det ikke er fare
for is- og snøskred.
Planområdet blir på tre ulike punkt berørt av utløpsområdet
for steinsprang. Utløsningsområdet ligger utenfor
planområdet, på østsiden av Flaktveitvegen. Det er
gjennomført en skredfarevurdering som konkluderer med at
det ikke er fare for steinsprang inn planområdet som følge
av disse utløsningsområdene. Det er i samme rapport gjort
anbefalinger om tiltak og sikring i forbindelse med
grunnarbeidene innad i planområdet. Det er sikret i
bestemmelsene at disse anbefalingene følges opp.
Det er ikke registrert skredhendelser innenfor planområdet.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

side 52

19

Radon

Området er delvis registrert med moderat til lav fare, og
delvis som usikkert. Det er sikret i TEK10 at bygninger skal
prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak.

20
Annet
Plante og dyreliv www.miljodirektoratet.no
21
Planter
22
Dyr
23

Fugler

24

Annet

Kulturområde www.kulturminnesok.no
25
Fornminne
26
Kulturminne
VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET
Uønsket hendelse/forhold
Nr.
Brann/eksplosjon
27
Brannfare

Ingen sårbare arter registrert i naturbase
Av truede arter i rødlisten er det registrert ål (kritisk truetCR) og tyrkerdue (sårbar-VU) i Liavatnet. Det er også
registrert både ørret og røye i vannet.
Det er registrert en rekke fuglearter i Liavatnet. Bl.a. er det
registrert kanadagås, som er en fremmed art på svartelisten
i kategori svært høy risiko (SE). Vest- og sørsiden av
Liavatnet er registrert som våtmark/hekke- og
overvintringsområde for andefugl med lokal verdi (klasse C),
i Grønt atlas for Bergen.
Liavatnet med tilhørende arealer er viktig for det biologiske
mangfoldet.
Ingen kjente.
Ingen kjente.

Liv og helse

Potensiell risiko for:
Miljø
Økonomi

Generell risiko, brann i boliger kan forekomme.
Brannrådgiver har vært inne i prosjektet og vurdert
konseptet som tilfredsstillende. Det er lagt til en
bestemmelse som sikrer at det ved byggesøknad skal sikres
at tilkomst for brann- og redningsbiler er i tråd med Bergen
Brannvesens veileder.
Ingen kjent risiko.

28
Eksplosjonsfare
29
Annet
Energitransport
30
Høyspent
31

Det ligger høyspenningskabler innenfor planområdet, langs
Liavegen og over det vestlige hjørnet av BB1. Disse må
hensynstas ved bygging.
Det ligger lavspenningskabler innenfor planområdet.
Kablene går fra Flaktveitvegen og inn til der Flaktveitvegen
19 tidligere lå. Disse må hensynstas ved bygging.
Ikke aktuelt.
Det vil bli etablert en ny nettstasjon i planområdet.

Lavspent

32
Gass
33
Annet
Forurenset vatn
34
Drikkevannkjelde
35
Sjø, badevann, fiskevann,
vassdrag og lignende.
36
Nedbørsfelt

Ingen kjent risiko.
Vannkvaliteten i Liavatnet er registrert som moderat.
Området ligger innenfor nedbørsfeltet til
Midtbygdavassdraget.
Ingen kjent risiko.

37
Grunnvannsnivå
38
Annet
Forurenset – grunn
39
Kjemikalieutslipp
40
Annet
Forurenset - luft
41
Støv/partikler/røyk
42
Støy
43
Lukt
44
Annet
Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø http://www.hordaland.no
45
Fri ferdsel langs sjø
46
Friluftsliv
47
Annet
SÅRBARHET KNYTTET TIL INFRASTRUKTUR
Uønskede hendelser/forhold
Potensiell risiko for:
Nr.
Liv og helse
Miljø
Trafikkfare http://www.vegvesen.no
48
Trafikkulykker på veg
49
Annet
Forurensning
50
Støv/partikler
51
Støy
K1 x S5

52
Lukt
53
Utslepp/kjemikalier
54
Annet
Ulykker på nærliggende veger/transportåre http://www.vegvesen.no
55
Veg
K3 x S4

56
57
58

Sjø
Luft
Annet

Merknad

Ingen kjent risiko.
Kan bli noe mer som følge av mer trafikk i området.
Kan bli noe mer som følge av mer trafikk i området.
Kan bli noe mer som følge av mer trafikk i området.
Ikke aktuelt.
Parkområdet Liavatnet ligger like ved. Ingen kjent risiko.
Det skal etableres en kobling mellom Liavegen og
Flaktveitvegen gjennom planområdet, for myke trafikanter.
Merknad
Økonomi
Generelt vil økning i ÅDT, kunne gi en minimal økning i fare
for påkjørsel.
Kan være noe fra nærliggende veier.
Det er påvist veitrafikkstøy fra begge sider av planområdet,
både fra Flaktveitvegen og Liavegen. Støyskjerm langs
Flaktveitvegen vil ha god effekt ettersom veien ligger
høyere enn boligområdet, og støyforholdene vil kunne
tilfredsstilles med byggegrense 15 meter mot Flaktveitvegen
forutsatt tilfredsstillende støyskjerming av Flaktveitvegen
og Liavegen.
Kan være noe fra nærliggende veier.
Kan være noe fra nærliggende veier.
Det er registrert diverse ulykker i nærområdet, bl.a. en
dødsulykke 200 m sør for planområdet. Det er generelt risiko
for trafikkulykker, men området er oversiktlig og tilrettelagt
for myke trafikanter. Fortau langs planområdet utvides til
2,5 meter. I tillegg blir det etablert en trafikksikker
tverrforbindelse mellom Liavegen og Flaktveitvegen for
myke trafikanter.
Ingen kjent risiko.
Ingen kjent risiko.
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Akseptkriterier

51
55

S4
S3

6

S2
14

S1
K1

K2

K3

K4

S5
S4
S3
S2
S1

K4

KONSEKVENS

RISIKOMATRISE - arealbruk
(ØKONOMI)
SANNSYNLIGHET

S5

RISIKOMATRISE - arealbruk
(MILJØ)
SANNSYNLIGHET

SANNSYNLIGHET

RISIKOMATRISE - arealbruk
(LIV OG HELSE)

14

K1

S5
S4

6

S3
S2
14

S1
K2

K3

K4

K4

K1

KONSEKVENS

K2

K3

K4

KONSEKVENS

Oppsummering ROS-analyse:
Avdekket risiko:
Det er ikke avdekket scenario med uakseptabel risiko for planforslaget – det vil si scenario i rød sone i
tabellene over. Scenario i gul sone er scenario som har en viss risiko knyttet til seg, og hvor man bør vurdere
tiltak for å bedre tryggheten.
Flom i Liavatnet blir ikke sett på som en risiko. Grensen til aktsomhetsområdet for flom går i Liavegen. Dette
kan føre til at det kommer noe vann på veien, men det er ikke sannsynlig at det vil komme så mye vann i veien
at ferdsel til boligfeltet blir hindret. Et lite hjørne av planområdet er berørt i sørvest, men dette arealet skal
ikke bebygges.
Det er gjort en skredfarevurdering for området. Denne konkluderer med at det ikke er behov for sikringstiltak i
eller overkant av planområdet før bygging av leilighetene kan begynne. Sannsynligheten for at et steinsprang
skal nå inn i planområdet er mindre enn 1:5000, og scenarioet havner derfor i akseptabel risiko. Det er sikret i
bestemmelsene at anbefalinger om tiltak og sikring i forbindelse med grunnarbeidene innad i planområdet
følges opp.
TEK10 sikrer innemiljø mot for høye radonverdier.
Det går høy- og lavspenningskabler i planområdet, og disse må hensynstas ved graving og bygging.
Det er påvist veitrafikkstøy fra begge sider av planområdet, både fra Flaktveitvegen og Liavegen. Støyskjerm
langs Flaktveitvegen vil ha god effekt ettersom veien ligger høyere enn boligområdet, og støyforholdene vil
kunne tilfredsstilles med byggegrense 15 meter mot Flaktveitvegen forutsatt tilfredsstillende støyskjerming av
Flaktveitvegen og Liavegen.
Det er generell risiko for trafikkulykker på vei. Området er oversiktlig og tilrettelagt for myke trafikanter, og
eksisterende fortau langs planområdet blir utvidet med planforslaget. I tillegg blir det etablert en trafikksikker
tverrforbindelse mellom Liavegen og Flaktveitvegen for myke trafikanter. Denne vil ikke ha universell
utforming.
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K4

10
10.1
Nr.

MERKNADER/UTTALELSER
SAMLEDE MERKNADER/UTTALELSER ETTER VARSEL OM PLANOPPSTART

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Avsender
Private
Byggm. Bjørn R. Kvinge a.s, på vegne av Eiksenteret Bergen på gnr. 207, bnr. 273
Offentlige
Trafikketaten, Bergen kommune
VA-etaten, Bergen kommune
BIR
Fylkesmannen
Grønn etat, Bergen kommune
BKK
Byantikvaren, Bergen kommune
Brannvesenet, Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Statens vegvesen

12

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

1

Dato
10.07.2015
26.05.2015
19.06.2015
29.06.2015
02.07.2015
06.07.2015
07.07.2015
07.07.2015
14.07.2015
21.07.2015
05.08.2015
01.09.2015
25.08.2015

Kort oppsummert handlet merknadene om:
•
Regulering i overgangen til naboeiendom gnr. 207, bnr. 273.
•
Hensyn til landskap.
•
Behov for ny nettstasjon.
•
Behov for dokumentasjon med hensyn på kulturminner og kulturminnemiljø.
•
Byggegrense fra fylkesveg 242 Flaktveitvegen.
•
Behov for støyvurdering.
•
Behov for vurdering av skredfare.
Merknadene er oppsummert i eget vedlegg.
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FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Planområdet ligger sentralt til i Åsane, med nærhet til bystamlinje for buss og fremtidig bybanestopp.
Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for boliger med gode kvaliteter som ulike fellestjenester,
utsikt og nærhet til kollektivtransport, rekreasjon og handel. Fortetting er et sentralt element i kommunens
arealpolitikk. Fortetting og grad av utnytting må likevel alltid vurderes ut ifra den aktuelle tomten og området
den er en del av. En mener at denne tomten tåler den utnyttelsen som er foreslått. Dette fordi terrenget på
tomten gjør det mulig å plassere bygget på en god terrengtilpasset måte, som gjør at bygget fremstår som lite
ruvende og dominerende. Dagens landskap, sett fra Liavatnet, er delvis preget av en skjæring opp mot
Jonsokhaugen som er et resultat av etableringen av Flaktveitvegen. Skjæringen fremstår som en bar fjellvegg.
Således vil ny bebyggelse som er høyere enn Flaktveitvegen delvis skjule fjernvirkningen av denne skjæringen.
Det er lagt vekt på å presentere et godt skisseprosjekt, som viser hvordan bygget kan utformes for å passe godt
inn i området. Bebyggelsen vil fremstå som moderne fortolkning av en landsby eller en husklynge med interne
gater og samlingsplasser som gir assosiasjoner til trehusbebyggelse i lignende terreng i for eksempel Sandviken
eller tradisjonelle klyngetun. Bebyggelsen skal tilpasse seg landskapet, ved at den følger terrenget opp mot
Jonsokhaugen, og ikke blir for massivt mot Liavatnet. Bebyggelsen er delt opp av en passasje og gir rom for en
grønn korridor som visuelt knytter sammen de grønne områdene langs Liavatnet og på Jonsokhaugen. I praksis
knyttes Liavegen og Flaktveitvegen sammen ved at det etableres en ny passasje i form av en offentlig
tilgjengelig trapp. Tverrforbindelsen gjennom passasjen skal utformes slik at den oppleves som inviterende.
Den skal være godt synlig og lett tilgjengelig for bruk som en snarvei.
Parkering for bil og sykkel skal anlegges under bebyggelsen og integreres i terrenget. Sykkel får egen inngang
fra nord som utformes som del av bygget.
Prosjektet er planlagt med en delingsøkonomi. En vil legge til rette for to hybler som beboere i prosjektet kan
låne/leie, samt flere ulike fellesfunksjoner som bryggeri, treningsrom, snekkerverksted, mulig kafé, og areal
for sykkelreparasjon og vask etc.
Det er arbeidet grundig med planforslaget og detaljert med de byggetekniske detaljene, for å sikre at
prosjektet er gjennomførbart å bygge slik det nå fremstår. Det er planlagt at byggesøknad sendes inn etter
kommunalt vedtak i saken.
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